


Inhoud 

4 Voorwoord 

6 Aon de praot mee .... .. . 
(49, deel 2) Jan Van Leuven 
Jan vertelt over zijn gezin, zijn po

litieke leven in Baarie-Hertog en de 

samenwerking met Baarle-Nassau. 

Maar ook over zij n persoon li jke 

belangstell ing en hobby's 

18 Cirkeldiagram van de 
kinderen Van Leuven 

20 
21 

In Memoriam 

Distel en Mariadistel (22) 

Kruidenvrouwtje Jeanne 

Meeuwesen geeft ons weer de 

nod ige gezondheidsadviezen 

23 Nieuwe leden 

24 Reacties van leden 

2 6 Met een glimlach en een 
knipoog (11) 

Lezen , lezen en nog eens lezen 
Ria Wi llekens vertelt boeiend over 

de man ier waarop kinderen leren 

lezen 

3 9 Liefste peter ... 
Mijn wensje is klaar: 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Nederlandse kinderen lazen een 

paar eeuwen geleden op 1 januari 

voor hun ouders, grootouders, 

peter en meter nog nieuwjaars

brieven voor. 

In Vlaanderen gebeurt dat nog 

steeds. Hild Segers vertelt er over 

43 
48 

Merkwaardigheden (71) 

Arme Amalia (7 8) 



50 Toeristisch W.O.I project in 
de grensregio ( 4) 

54 Driek Schoenmakers uit 
Ulicoten met Napoleon op veld· 
tocht naar Rusland in 1812 
Een boeiende bijdrage van Kees 
Schoenmakers uit Teteringen, 

een nazaat 
van Driek 
Schoenma
kers. 
Hij deed 
uitgebreid 
onderzoek in 
binnen- en 
buitenlandse 
archieven 

a ante 
6 5 Van spellerèfke tot twee
toerige aftakas (1) 
Een uniek schilderij 
Sjaak Kools die een groot deel 
van zijn leven doorbracht in de 
ouderlijke boerderij aan de Hoog
stratensebaan, gaat van start met 
een serie verhalen over o.a. zijn 

belevenissen en ontwikkelingen in 
de Baarlese landbouw 

6 7 D'n durpsdokter 

6 9 De vlo van Baol 
Volkshumor in de kom van Baarle 
in de jaren '40, opgetekend uit de 
mond van Jos van Draanen 

71 Enquête onder de leden 

7 2 Terugblik op zeer geslaag
de tentoonstelling 

84 't Baols Krantje (4) 

9 0 Activiteitenkalender 2013 

van wirskaante 2012/4 3 



Voorwoord 

Op zondag 2 september jongst· 

leden was het prima vertoeven in 

het Heemhuis. 

Onze heemkalender 2013 werd 

toen gepresenteerd. 

Op 13 en 14 oktober zette Amalia 

"Loveren in de schijnwerper" 

met een heel bijzondere (foto) 

tentoonstelling. Het werd een 

zeer geslaagde activiteit met veel 

bezoekers. 

Al vele jaren presenteren wij op de 
eerste zondag van september onze 
heem kalender. Dit jaar voor de 26• 
keer en nog steeds in hetzelfde 
formaat. Thema dit jaar "Oude en 
verdwenen winkels in Baarle". 
Voor vele dorpsgenoten is onze 
heemkalender een soort collectors 
item geworden. Dankzij de sponso
ring van Koninklijke Drukkerij Em. 
de Jong, Bart en Katjade Bresser 
van supermarkt Jumbo en de huis 
aan huis verkoop, is de opbrengst 
een welkome aanvulling voor 
Amalia's kas. 
Die verkoopopbrengst wordt 
besteed aan de werking van onze 
grote vereniging. Mede hierdoor 
kunnen wij u een aantrekkelijk pro
gramma blijven aanbieden tegen 
betaalbare prijzen. Onze verkopers, 
ongeveer vijftig in getal, zullen nu 
al wel bij u aan de deur geweest 
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Koninklijke Drukkerij Em. de Jong en Bart en Kat/a de 
Bresser van supermarkt Jumbo zijn sponsoren van onze 
Heemkalender. Te zien is dat Bart de Bresser uit handen 
van werkgroeplid lneke van Strijp een Heemkalender in 
ontvangst neemt. 

zijn. Mocht u ze gemist hebben, er 
is nog wel een kalender beschik
baar in het Heemhuis. 

De tentoonstelling "Loveren in de 
schijnwerper" was een schot in 
de roos. Het was een prachtige 
overzichtstentoonstelling van de 
buurtschap Loveren. 
Onze initiator André Moors is er op 
een bijzondere wijze in geslaagd 
om heel de buurtschap met histo
rie In beeld te brengen. Een verslag 

van deze geslaagde activiteit vindt 
u verderop in deze Van Wirskaante. 

Natuurlijk is zo'n activite1 een 
mooie gelegenheid om actief leden 
te werven. 
Hiervoor had Amalia in de tentoon
stellingsruimte een stand ingericht. 
Die was bemand met bestuursle
den en andere behulpzame leden. 
Het resultaat overtrof onze stoutste 
verwachtingen. Onze gedachtegang 
was de kaap van 1500 leden te 



halen en dan was het al geweldig. 
De teller bleef uiteindelijk stilstaan 
op 1518! 
Een onvoorstelbaar aantal waar we 
trots op zijn. Op de Nieuwjaars
bijeenkomst zullen wij hieraan de 
nodige aandacht schenken. 

Als wij naar de laatste activiteiten 
van dit jaar kijken, waren en zijn 
er zowel jaarlijks terugkerende als 
nieuwe activiteiten. 
De lange wandeling In de om
geving van grens pa a I 214 vond 
plaats op zaterdag 27 oktober. 
Deze paal staat op het punt waar 
de vroegere gemeentegrenzen van 
Alphen, Baarleen Poppel elkaar 
raakten. Het is hier een opmer
kelijk open landschap dat, nu 
de maïs geoogst was, een wijds 
karakter bood. Deze wandeling 
was weer een succes. 

Op donderdag 15 november 
presenteerden we ons toponie
menboek. Het Is een standaard 
naslagwerk over veldnamen in 
Baarle dat in deze vorm in geen 
enkele Baarlese boekenkast mag 
ontbreken. 

Op dinsdag 18 december rekenen 
wij op een volle aula voor onze 
gebruikelijke kerstviering met voor
dracht en zang. 
Onze laatste activiteit is de win
terwandeling op 28 december 
waarmee we het jaar afsluiten. 

Op 6 januari 2013 zetten wij het 
nieuwe jaar alweer in met onze tra
ditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in 
het Cultureel Centrum van Baarle. 
In dit nummer presenteert de 
activiteitencommissie de concept 
activiteitenkalender van 2013. Het 

is net als in de voorgaande jaren 
een kalender met voor elk wel wat 
wils. leuke ideeën zijn overigens 
altijd welkom. De activiteitencom
missie kijkt of ze al dan niet nog in 
te passen zijn. 

Bij deze Van Wirskaante zit een 
enquêteformulier dat we graag 
ingevuld van u terug verwachten. 
Elders in dit blad meer informatie 
daarover. Wij rekenen in deze op 
uw medewerking. Bij voorbaat 
hartelijke dank hiervoor. 

Namens het bestuur van Amalia 
wens ik u allen prettige feestda
gen en een gezond en gelukkig 
Nieuwjaar. 

Ad Jacobs, uw voorzitter 

De tentoonstelling 'Loveren in de schijnwerper' werd zeer druk bezocht en was een groot succes. 
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"Ik zal er heel eerlijk over zijn. Het hoogtepunt van de 
samenwerking tussen onze beide gemeenten was de tijd dat 
Yvo Kortmann burgemeester was van Nassau" 

Aon de praot mee .... (49, deel 2) 
Jan Van Leuven 

ANDRÉ MOORS 

In de vorige Van Wirskaante bent Op voorhand verklap ik al, Jan 

u al veel aan de weet gekomen schroomt niet om enkele opval· 

over het leven en werk van Jan. lende uitspraken te doen! 

In deze Van Wirskaante komen 

achtereenvolgens o.a. aan de orde 

zijn gezin, Jan als boekenwurm, 

zijn politieke leven in Baarie-Her

tog als schepen en burgemeester. 

de samenwerking met de gemeen

te Baarle-Nassau, zijn hobby's en 

zijn visie op de Heemkundekring. 

6 van wirskaante 2012/4 

Ofschoon Jan met een heerlijk 

Baarle-Hertogs accent spreekt, 

is dat nu in onderstaande tekst 

grotendeels achterwege gelaten. 

Dat komt omdat het interview met 

Jan ook geplaatst gaat worden in 

het heemblad van de Heemkunde-

en Erfgoedvereniging Nicolaus 

Poppelius uit Ravels, Weelde en 

Poppel. 

Verliefd, verloofd, getrouwd, 
kinderen en kleinkinderen 

Jan woonde zoals in de vorige Van 
Wirskaante vermeld in Weelde, aan 
de Tilburgseweg. Ongeveer een 
km verder woonde Maria. Ze is de 
oudste dochter in een kroostrijk 
gezin en groeide er op met haar 
drie broers en vier zussen. Jan, een 

Maria (2' van boven) ca. 1952 tien 
jaar oud, met haar broers en zussen. 
Zus Ann is dan nog niet geboren. 
Bovenaan Jan, dan Maria, Gerda, 
Herman, Leen, Jef en Hilde. 

van de broers van Maria, was een 
vriend van Jan. Daardoor Kwam hij 
vaak bij Maria thuis en leerde haar 
zo kennen. 

"Dan geraakt gij verliefd en dan 
schrijft gij een brief. In die tijd 



durfde je niet te zeggen dat je 
verl iefd was en haar te vragen. Ze 
zei ja en dan hebben wij acht jaar 
verkering gehad. Aan het Heilig 
Graf heeft ze gestudeerd en mocht 
ook les geven. Dat heeft ze nooit 
gedaan omdat ze thuis moest mee
helpen. Haar vader was boer, hield 
veul kippen." 

Jan en Maria trouwen op 9 augus
tus 1966 in Weelde. Dat was in 
het voorlaatste studiejaar van Jan 
in Leuven. Daar gaan ze dan ook 
wonen. 
Ze krijgen vier kinderen: Leen, 
Martine, Luk en Joris. Leen is 
patholoog anatoom, Martineis 
econoom, Joris heeft filosofie 

Het prille gezin ca. 1970 met Leen en Martine. 

en bibliotheekwetenschappen 
gestudeerd en is bibliothecaris 
in Ranst. Luk is maatschappelijk 
werker maar werkt in een drukkerij 
in Gent. Ondertussen zijn er ook 
al zeven kleinkinderen waarop ze 
bijzonder fier zijn. Ze genieten met 
volle teugen als de kleinkinderen 
ln hun nabijheid zijn. Sinds Jan en 
Maria een appartement hebben in 
het centrum van Antwerpen, zien 
ze daar de kleinkinderen ook heel 
vaak. 

Boekenwurm 

Zoveel is duidelijk, Jan is zijn hele 
leven lang al een boekenwurm. 
Duizenden boeken in meerdere 
talen, Nederlands, Engels, Frans, 
Italiaans, heeft hij gelezen. Thuis 
heeft hij op drie plaatsen een 
bibliotheek, vol met duizenden 
boeken. 
"Ik lees nog dagelijks. Dat is het 
liefste wat ik doe. Over geneeskun
de heb ik thuis nog nooit een boek 
gelezen. Dat deed ik in Leuven, 
Antwerpen of in Turnhout. Mijn 
voorkeur gaat uit naar geschie
denis, kunstgeschiedenis in het 
bijzonder en filosofie. Ik volg nog 
altijd cursussen, bijvoorbeeld waar 

Joris, Luc, Martineen Leen ca. 1978. 'Doe maar ruig' op de motor in Rusland tijdens de vakantie 
in augustus 1991. 

Foto van Jan met zijn oudste kleinkind Marie ca. 1998. 
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tog. In ieder geval was dat in de 
periode dat hij assistent-patholoog 
was in het universitaire ziekenhuis 
van Antwerpen. Ergens in 1977. 
Hij wordt meteen schepen. 
"Het is heel raar gegaan hoe ik 

Piano spelen was en is nog steeds een grote passie van Jan. 
Foto gemaakt ca. 1982. 

in de gemeenteraad terecht ben 
gekomen. In die tijd deed ik heel 
graag bevallingen ten huize. Julia 
Loots was toen vroedvrouw en mee 
haar deed ik veel bevallingen. Jul ia 
was toen al wel op pensioen, maar 

Latijnse schrijvers in het Latijn 
gelezen en uitgelegd worden. En al 
die boeken koop ik dan. Vaak doe 
ik het zo dat ik boeken leen en lees 
uit de bibliotheek van Turnhout en 
Antwerpen. Bevalt mij zo'n boek, 
dan koop ik dat. Op dit moment 
ben ik een boek aan het lezen van 
een Hongaar, Kostolany. Het is de 
derde roman die ik van hem lees." 
Ik vraag hem hoe hij in hemels
naam daar allemaal de tijd voor 
vindt. "Als gij 's nachts slaapt. dan 
ben ik dikwijls aan het lezen. Ik 
word ·s nachts altijd verschillende 
keren wakker. En dan pak ik een 
boek en ga dan op een ander bed 
liggen om het te lezen. De ene 
keer eventjes, de andere keer wat 
langer. Tegenwoordige probeer ik 
meer dan vroeger een boek twee 
keer te lezen. Ik lees redelijk snel 
maar wel aandachtig. Het boek 
waar ik het juist over had, van die 
Hongaar, dat is heel poëtische taal. 
Dat lees ik trager. Een boek over 
bijvoorbeeld de geschiedenis van 
Spanje lees ik sneller." 

Vroedvrouw Julia Loots vraagt 
Jan om de dorpspolitiek in te 
gaan 

Jan kan zich niet meer precies her
inneren wanneer hij gekozen is in 
de gemeenteraad van Baarle-Her-
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De alom gewaardeerde vroedvrouw 
Julia Loots aan het begin van haar 
carrière in 1948. 

Julia Lootsin 1968. 

Op deze foto staan twee voorgangers van burgemeester Jan Van Leuven 
afgebeeld. Burgemeester Loots (I) en zijn latere opvolger burgemeester 
leestmans (r). Verder zijn te zien o.a. Frans Adriaansen, Julien Van Haeren, 
Piet Jacobs en Willem de Bont. 



deed dat nog heel graag. Zij zat 
dan veel bij die aanstaande moe
ders en ze verwittigde mij op tijd 
zodat dieë kleine niet op de grond 
viel, bij wijze van spreken. Zij 
wilde nooit geld van mij hebben, 
ze deed dat altijd pro deo. Op een 
vrijdag voormiddag sterft burge
meester Loots, een broer van haar, 
aan een hartinfarct. Toen werd 
Fons Leestmans burgemeester. Om 
een nieuwe lijst samen te stellen 
voor de verkiezingen, dachten ze 
aan mij. Leestmans durfde dat niet 
te komen vragen aan mij. Allez. 
Zo dus, wie kwam da vragen? 
Juli a Loots! Ik zeg ja Jul ia, ik kan 
eigenlijk niet weigeren hè. Gij hebt 
zoveul voor mij gedaan. Politiek 
interesseert mij eigenlijk niet. Maar 
voor jou, zet mij maar op de lijst! 
Da was de lijst Leestmans. CVP 
denk ik. Als Loots van de Socialis
tische Partij was geweest en Julia 
had het mij ook gevraagd, dan had 
ik het misschien nog meer gedaan. 
Ik voelde mij toen meer socialist 
dan christen. Toen vroegen ze mij 
waar wilde gij staan op de lijst. 

Fons leestmans in functie als 
burgemeester. 

Ik zeg, maakt me niks uit, zet me 
maar ergens weg. Op welke plaats 
ik stond weet ik niet meer. In elk 
geva l niet van voor. Maar ik werd 
wel gekozen." 

Jan neemt na een paar jaar 
ontslag en toch weer niet 

Jan vervolgt zijn verhaal: "Politiek 
interesseerde mij eigenlijk niks. 

De gemeenteraad van Baarie-Hertog ca. 1982 in vergadering bijeen in de 
raadszaal van het vroegere gemeentehuis (thans Heemhuis). 
Boven v.l.n.r. Sooi Adriaansen - Fons Cornelissen - Fan Verstraeten - Julien 
Van Haeren (secretaris) -Jan Van Leuven (burgemeester) - l eo Gladines -
Frans Cox - Jos Kin. 
Onder v.l.n.r. Leon Janssens - Willy Govaerts - Flora Mertens- Harrie Loots. 

Rockband Golden Earring is op bezoek in Baarle om 
muziek te maken in een grote tent op de Loswal. Links 
burgemeester Yvo Kortman, 3• van links burgemeester Jan 
Van Leuven. 
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Ca 1985: er Is weer eens hoog bezoek in Baarle. V.l.n.r. burgemeester 
Yvo Kortmann - burgmeester Jan Van Leuven - minister Louis Tobback -
gouverneur Andries Kinsbergen. 

Met dorpspolitiek was ik nooit 
bezig geweest. Dan kom je in 
een college. Ik werd schepen van 
cultuur in de tijd dat gij in Nassau 
wethouder van cultuur was. Met 
dat werk als schepen te doen 
wordt dat interessant. Ge leest er 
over. Burgemeester Leestmans was 

ene hele goeie mens maar wel 
eentje van de ouwe stempel. Die 
las geen dossiers. Harrie Loots en 
Willy Govaerts waren ook schepen 
en dat was toch al een beetje een 
andere generatie. Ik heb wel con
flicten gehad met Fons want die 
wilde wel eens lekken. In de raad 

Gemeenteraad van Baarie-Hertog in 1999. Boven v.l.n.r. Liesbeth Cobbaert 
Erlk Van der V loet - Jef Merlens - Staf Braspenning - Lief Proost - Frans De 
Bont - Mark Bruurs. 
Onder v.l.n.r. Leo Van Tilburg - Ann Brosens- Jan Van Leuven (burgemeester) 
- Ad Haneveer. 
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verdedigde hij soms mensen die 
niet te verdedigen waren. Op een 
gegeven moment had Harrie Loots 
voortaan weinig tijd voor zijn werk 
als schepen. Dat allemaal samen 
reden om na een paar jaar tegen 
Fons te zeggen, Fons jongen, Ik ga 
er mee stoppen. Toen heb ik mijn 
ontslag genomen. Dat ontslag was 
toen nog niet in de gemeenteraad 
behandeld. Ik heb toen mee Fens 
gepraat en zei tegen hem, ik kom 
nog eens terug, maar dan moeten 
er goeie afspraken worden ge
maakt. Wat gebeurt er. Op een za
terdagavond rond elf uur telefoon. 
De veldwachter vertelt mij dat Fons 
is verongelukt op de weg naar 
Alphen. Hij vraagt mij, wil gij dat 
tegen zijn vrouw gaan zeggen want 
ik durf niet. Wel, ik heb dat gedaan 
en ook bij de zoon van Fons. Toen 
was ik dus ontslagnemend en 
locoburgemeester! Dan ben ik door 
de gemeenteraad officieel benoemd 
tot burgemeester. Bij de volgende 
verkiezingen heb ik mij nogmaals 
kandidaat gesteld voor burgemees
ter. Ik werd weer gekozen. Meteen 
heb ik wel duidelijk gemaakt dat 
dit mijn laatste termijn zou zijn, 
niet alleen als burgemeester maar 
ook als raadslid. Die bewuste 
keuze had niets te maken met 
politiek. Ik vond dat ik genoeg aan 
mijn fiets had hangen." 
Jan houdt woord. Bij die verkiezin
gen in 1989 raakt zijn partij haar 
meerderheid kwijt. Burgemeester 
wordt dan Fons Cornelissen. In 
2000 wordt er door de partij toch 
weer door Leo Van Tilburg bij Jan 
aangeklopt. 
"Ja, je bent toch wat ijdel en 
zodoende ben ik er toch weer terug 
in gekomen." 
Op 30 september 2011 treedt Jan 
volgens afspraak tussentijds af. Hij 
is dan ongeveer tweeëntwintig jaar 
actief geweest in de politiek van 



Baarle-Hertog. Hij wordt opgevolgd 
door Leo Van Tilburg. Tijdens de 
academische zitting op 30 septem
ber 2011 worden er aan zijn adres 
hele mooie afscheidswoorden ge
sproken, o.a. door zijn vriend Ludo 
Helsen, bestendig gedeputeerde 
van de provincie Antwerpen. 

Gemeentelijke successen waar 

Jan trots op is 

Het nieuwe moderne gemeentehuis van Baarie-Hertog aan 
de Parallelweg. 

Op mijn vraag op welke zaken in 
Baarle die mede door zijn inspan
ningen zijn gerealiseerd hij trots is, 
moet hij lang nadenken. Ik denk 
dat dit vooral te maken heeft met 
zijn geringe profileringsdrang. Dan 
noemt hij toch enkele voorbeelden. 
"Cultuur in zijn algemeenheid heeft 
mij altijd geïnteresseerd. Vooral 
de samenwerking daarin met 

Baarle-Nassau. Door het feit dat 
Hertog toen niet groeide en Nassau 
wel, ging er in Dorp Noord bijna 
een dorp in een dorp ontstaan. Ik 
vond dat je dat moest vermijden, 
want daarmee krijg je als het ware 
gettovorming. Daarom heb ik gesti
muleerd dat het Cultureel Centrum 
aan de weg timmerde om zoveel 
mogelijk kansen te bieden aan 

Samenkomst in 2009 met de burgemeesters van de Europese enclaves in de 
Italiaanse enclave Campione d'ltalia in Zwitserland. V.l.n.r. de burgemeesters 
van Baarle·Nassau en Baarle-Hertog, Campione d'ltalia, Llivia (Spaanse enclave 
bij Andorra} en Büsingen (Duitse enclave bij de Bodensee in Zwitserland). 

LEEXCLAVES 
EUROPEE 

gemeenschappelijke verenigingen, 
van Hertog en Nassau, inclusief 
Dorp Noord. De saamhorigheid in 
het dorp kreeg daardoor een goeie 
impuls. Ik heb trouwens altijd het 
belang van de samenwerking met 
Nassau benadrukt. niet alleen op 
cultureel vlak." 
Als ik het nieuwe gemeentehuis 
van Baarie-Hertog noem. blijkt 
meteen dat dit een project is 
geweest waarop hij ook trots is. 
"Ik ben altijd voor moderne kunst 
geweest. In deze tijd moet je 
moderne gebouwen zetten, vind ik. 
Mijn standpunt is dat dat gebouw 
alleen maar schoner en schoner 
gaat worden. Maar eerlijk is eerlijk, 
ik heb het er wel door moeten 
douwen." 

Gemiste kans voor Baarle? 

Heeft hij zaken in Baarle niet 
kunnen realiseren, vraag ik hem. 
Opnieuw moet hij even nadenken, 
maar komt dan toch wel verras
send voor de dag, vind ik. 
"Ik ben er nu zelf nog niet over uit 
of het goed of minder goed voor 
Baal geweest zou zijn. In die tijd, 
ergens eind jaren zeventig, ben ik 
bezig geweest met een hartchirurg, 
een professor van Nijmegen en 
met de voorzitter van de Neder
landse Hartstichting. Bedoeling 
was om hier op Hertogs grondge
bied een hartkliniek te bouwen. In 
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De grens is getekend in de raadszaal van het nieuwe 
gemeentehuis aan de Parallelweg. Links op Nederlands 
grondgebied staat burgemeester Jan Hendrikx, rechts op 
Belgisch grondgebied burgemeester Jan Van Leuven. 

Nederland ondervonden hartpati
enten namelijk veel hinder van een 
patiëntenstop. Die moesten dan 
naar Amerika. Er was geld, een ge
renommeerde bank zou dat in Baol 
financieren. Bedoeling was dat die 
hartkliniek gebouwd zou worden 
tussen de Molenbaan en de Paral
lelweg. Als die functioneel zou 
zijn, zouden geopereerde patiënten 
maar heel kort in de kliniek zijn. 
Heel snel na de operatie zouden 
die mensen verder kunnen herstel
len in een hotel, dat onderdeel zou 
zijn van die kliniek. Een hotelbed 
kost nou eenmaal veel minder dan 
een ziekenhuisbed. Natuurlijk zou 
een en ander ook planologisch 
ingepast moeten worden. Ik dacht 
toen dat zo'n hartkliniek heel goed 
zou zijn voor de werkgelegenheid 
in Baol en voor de financiën van 
de gemeente Baarle-Hertog. En 
ook voor de uitstraling van Baol. 
We hadden ook kunnen zorgen 
voor iets grensoverschrijdens door 
een stukje van het gebouw, de 
ingang bijvoorbeeld, te bouwen 

ministers geweest voor overleg. De 
ene was voor. de andere was wat 
tegen. Uiteindelijk is het niet door
gegaan omdat de universiteiten in 
België dat zagen als concurrentie. 
Maar hoe dan ook. het zou, vind 
ik, een prachtig project voor Baal 
zijn geweest," aldus Jan. 

De ups en downs van 
samenwerking met 
Baarle-Nassau 

Jan steekt meteen van wal. 
"Ik zal er heel eerlijk over zijn. Het 

hoogtepunt van de samenwerking 
tussen onze beide gemeenten 
was de tijd dat Yvo Kortmann 
burgemeester was van Nassau. 
Ik kon met Yvo goed om. Ik heb 
tegen hem gezegd, we hebben 
er allebei belang bij dat we goed 
samenwerken. Dat we het nodige 
van Holland en van België los 
krijgen. Ik heb hem ook gezegd dat 
ik aan het burgemeester zijn niet 
zo veel belang hecht. Voor mij is 
da een hobby. Mijn zwaartepunt 
ligt in werken in het ziekenhuis en 
boeken lezen. Voor jou is dat een 
carrière. Ik wil jouw carrière ook 
mee stimuleren. We spraken af als 
we meningsverschillen hadden dat 
samen uit te spreken. daar niet 
mee naar de gemeenteraden te 
gaan. Maar zei ik, ik doe niks voor 
niks. Dan moet gij ook meegaan in 
die samenwerking. In al die jaren 
heb ik heel veel contact gehad met 
Yvo, ook mee zijn familie. Sprak 
dan met zijn vader die burgemees
ter van Breda en Commissaris van 
de Koningin van Noord-Brabant 
was geweest. Regelmatig nodigden 
we Hollandse en Belgische minis
ters uit om naar Baal te komen. Oe 
gemeentes hadden er alleen maar 
voordelen aan. Ook op collegeni
veau werd er goed samengewerkt. 
Op een gegeven moment is Yvo 

op Hollands grondgebied. We zijn 
toen een paar keer naar Vlaamse 

Oisterwijkse gilden nemen in 2009 afscheid van hun 
burgemeester Yvo Kortmann. Rechts zijn vrouw Carla. 
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weggegaan en ben ik gestopt." 
Als beiden niet meer voor hun 
gemeenten actief zijn, komen er 
uiteraard andere mensen. 
Jan: "Ik vind dat de belangstelling 
vanuit Nassau voor Hertog en de 
animo vanuit Nassau voor sa
menwerking zeer sterk is gedaald, 
alsof Hertog en Nassau elkaar niet 
nodig hebben. De vriendschap
pelijke verhoudingen van vroeger 
werden meer functioneel, koeler 
en afstandelijker. Ik had nooit in 
de politiek gezeten, als er geen 
Hertog en Nassau was geweest. 
Het enig echt interessante vond ik 
die samenwerking en de verschil
len tussen de beide gemeenten. Ik 
ben er echt van overtuigd, de twee 
burgemeesters vormen daarin de 
spil in de samenwerking. Ik heb de 
indruk dat die echte samenwerking 
op een laag pitje staat. Ik vind ook 
dat de communicatie tussen de 
colleges veel minder is geworden 
dan in de tijd van Kortmann." 

Zijn visie op gemeentelijke 
herindeling 

De gemeente Baarie-Hertog is 
veel kleiner dan Baarte-Nassau. 
Heeft veel minder inwoners en 
een veel kleiner ambtenarenap
paraat en veel minder financiële 
mogelijkheden. Toch is Jan er van 
overtuigd dat Baar1e-Hertog goed 
functioneert. 
"Ik ben destijds begonnen met het 
aanstellen van een goeie secretaris. 
Ik vond dat dat een universitair 
moest zijn. In het begin zagen een 
aantal raadsleden dat niet zitten. 
Er waren toen ook kandidaten 
uit Baarle-Hertog. Uit het feit dat 
een plaatselijke kandidaat het 
niet werd, Is er zelfs een nieuwe 
politieke partij gekomen. We heb
ben als kleine gemeente zelfs drie 
universitaire ambtenaren. Nassau 

links burgemeester Jan Hendrikx {Baarle-Nassau), rechts 
burgmeester Jan Van Leuven {Baarle-Hertog) bij het huis 
op loveren waar de grens doorheen loopt. 

heeft er minder. Als je een inhou
delijk goed ambtelijk apparaat 
hebt, dan brengt dat geld op. Het 
heeft ons ook moeite gekost om de 
secretaris te behouden. Ik heb toen 
met minister Tobback en gouver
neur Kinsbergen gesproken. Kabi· 
netschef was toen Johan Van de 
Lanotte en die wilde Baarie-Hertog 
rangverhoging geven naar een dorp 
van tienduizend inwoners. Da zou 
betekenen da niet alleen de secre
taris, maar ook de burgemeester en 
de schepenen meer zouden gaan 
verdienen. Per saldo zou ons da 
veel geld gekost hebben. Later heb 
ik toch met de minister kunnen 
regelen dat alleen de secretaris een 
hogere wedde kreeg en zodoende 
konden wij hem behouden." 
Natuurlijk is het zo, ook naar de 
mening van Jan, dat Baarle-Nas
sau veel meer taken moet verrich
ten. Maar daarom is hij nog geen 
voorstander van gemeentelijke 
herindeling, ook niet voor Baarle
Nassau. 

"Ik zou het wensen dat beide 
gemeenten zelfstandig blijven. 
Volgens mij is dat ook het meest 
logisch. Bij wie zouden we ons 
moeten aansluiten? Bij Weelde, 
Merksplas of Turnhout? Daar heb
ben ze allemaal goeie bestuurders, 
maar die hebben de samenwerking 
met Nassau niet in hun vingers. Je 
moet dagelijks contact hebben met 
een Nederlander en omgekeerd 
om dat in je vingers te hebben. Als 
Nassau zou opgaan in een grotere 
gemeente zou dat ook heel veel 
moeilijkheden geven. Hoe heet die 
rivier daar bij de Biesbosch ook 
weer? Daar bij de Moerdijk. Die 
rivier vormt de scheiding tussen 
Holland en Brabant. Mijn persoon
lijke ervaring is dal de Moerdijk 
voortaan op de Singel ligt. De Bra
banders zeggen, wij zijn anders. Ik 
heb de indruk dat de Brabanders 
minder Brabanders zijn en meer 
Nederlanders worden. In principe 
is daar niks mis mee, maar daar 
moet je je wel van bewust zijn. 
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Opening van de Moerdijkbrug over het Hollandsch Diep in 1936. 

Maar ik zie het wel als een nadeel 
in de samenwerking met Nassau." 

Ondanks zijn pleidooi voor zelf· 
standigheid van zowel Nassau als 
Hertog is Jan wel van oordeel dat 
niet te ontkomen valt aan amb· 
telijke samenwerking met andere 
gemeenten. Maar dan wel vanuit 

de huidige twee zelfstandige ge
meenten, die kort bij de bevolking 
staan. 
"Maar ook wij kunnen sommige 
gespecialiseerde taken niet meer 
blijven doen. Twee jaar zijn we 
nu in gesprek met de stadsregio 
Turnhout. We zijn op zoek gegaan 
naar het supermarktprincipe. Wat 

In 1967 stonden ze in het Belgahuis nog in de rij voor sloffen sigaretten. 
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zij aan ons kunnen leveren, nemen 
wij af. Er moet schaalvergroting ko
men," aldus de oud-burgemeester. 

Baol ziet er niet meer zo 
fraai uit 

Het zal niet verrassend zijn, ook 
Jan stoort zich aan de aanblik van 
Baarle. Vooral als je het dorp bin
nenrijdt, ziet het er niet uit, vindt 
hij. 
"Het verloedert heel erg. Je bent 
bllnd als je dat niet ziet. Waarom 
is Baol Baal, vanwege de grens en 
de enclavesituatie. Wel, grenzen 
verdwijnen meer en meer. Door het 
feit dat ze verdwijnen, beginnen 
wij ze in Baal aan te duiden. Vroe· 
ger had Baol het voordeel dat er 
in Holland op zondag een winkel
sluiting gold. Tegenwoordig zijn in 
steeds meer Hollandse steden de 
winkels op zondag open. Vroeger 
waren er aanzienlijke prijsverschil
len bij meerdere producten. Nu 
geldt dat eigenlijk alleen nog voor 
benzine en sommige tabakswa-



ren. Er zijn heel veel mensen die 
van buiten Baal komen en dan 
denken op een zondagmiddag 
hier met hun winkel de kost te 
verdienen. Dat kan niet, ook omdat 
de eigenaren van de panden veel 
te veel huur vragen. Dan zit je in 
een vicieuze cirkel en ge ziet het 
resultaat." 
Er is volgens Jan in het verleden 
te weinig overleg geweest tussen 
de middenstand en de gemeenten. 
Dat gaat de laatste tijd beter. Maar 
zowel de gemeenten als de mid
denstand zullen volgens hem meer 
geld moeten uitgeven voor een 
kwalitatieve impuls. 
"Hoe Baol er over vijftig jaar uit 
zal zien weet ik niet. Je ziet wel 
ontwikkelingen dat het beleid van 
de rijksoverheid er op is gericht 
dat mensen steeds meer in de stad 
moeten gaan wonen. Zeker is dat 
zo'n beleid negatieve consequen
ties zal hebben voor een dorp als 
Baol." 

Wel of geen golfcomplex 
in Baol 

Wellicht komt er redelijk snel 
duidelijkheid over de vraag of die 
plannen in Baal geëffectueerd gaan 
worden. Toch lijkt het mij interes
sant de visie te vernemen van een 
gerenommeerde oud-bestuurder. 
Jan: "Met wat we nu weten is 
zeker dat er een projectontwikke
laar is die daar brood in ziet. Dat 
is zijn recht. Als beide gemeenten 
zo'n project goedkeuren moet dat 
meerwaarde hebben voor de ge
meenten, vooral voor de gemeen
schap. Gaat de middenstand er 
van profiteren? Krijgen de gemeen
ten meer inkomsten? Ik heb daar 
mijn vragen bij . Ik hoor sommige 
mensen wel zeggen, da gaat goed 
zijn voor Baol. Dat is voor mij 
niet duidelijk. Er bestaat ook geen 

duidelijk plan. Ook niet vergeten 
hè, de vraag moet gesteld worden, 
past zo'n groot project wel in de 
ruimtelijke ontwikkeling. Dat is de 
vraag die het éérst gesteld moet 
worden. Men zegt wel, wij maken 
nieuwe natuur. Maar gras is geen 
natuur! Ook Vlaamse organisaties 
als de Vlaamse Landmaatschappij 
hebben daar heel veel vragen over. 
Hoe dan ook, ik vind het geen 
duidelijk project. 
Ik vind dat men te laat naar de 
bevolking is gegaan en dan komt 
er achterdocht." 

Problemen tussen Walen 
en Vlamingen 

Vooral het afgelopen jaar is er in 
België maar ook in Nederland heel 
veel discussie geweest hoe het 
verder moet met België. Jan heeft 
daar een uitgesproken mening 
over. 
"Het beste is dat Vlaanderen en 
Wallonië bij elkaar blijven. De 
ontwikkel!ng is echter dat ze steeds 
meer uit elkaar groeien. Dat heeft 
deels te maken met de sociaal
economische omstandigheden. 
De economieën van Vlaanderen 
en Walloniê verschillen nogal. De 
Vlaamse is veel meer exportgericht. 
Anderzijds, het maatschappijbeeld 
is ook anders. Vlaanderen is veel 
meer liberaal. Wallonië is veel 
socialistischer. Karikaturaal zou 
je kunnen zeggen, in Vlaande-
ren is iedereen verantwoordelijk 
voor zichzelf. Zie maar da je geld 

verdient. Als gij ziek of werkeloos 
wordt, dan hebben wij een goed 
systeem en dan geven wij het. In 
Wallonië vragen ze al bijna te vo
ren aan de staat. geef ons dat. Ge 
zou kunnen zeggen, in Vlaanderen 
wordt meer het accent gelegd op 
de plichten en minder op de rech
ten en in Wallonië omgekeerd. Plus 
komt daar het taalverschil bij. De 
jonge Vlamingen van tegenwoordig 
kennen veel minder Frans. Ik zelf 
kreeg Frans in het lager onderwijs 
en in Leuven zat ik met Walen op 
kot. Een van de grootste fouten die 
ze gedaan hebben was de splitsing 
van de universiteit. Ze hadden die 
gemengd moeten laten. Hoe je 
het ook draait of keert, Vlaanderen 
en Wallonië drijven van elkaar. 
Nog moeilijker maakt het dat daar 
Brussel tussen zit. Brussel was in 
de negentiende eeuw een Vlaamse 
stad en die is helemaal verfranst. 
Nu is die aan het verengelsen on
der invloed van Europa. De Walen 
zijn verstandig geweest om Brussel 
niet te maken als hun hoofdstad 
maar Namen. Ik vind het fout van 
de Vlamingen als die zeggen dat 
Brussel onze hoofdstad is. Het 
Frans is daar heel dominant. Ik 
hoop dat België blijft bestaan. Ik 
weet echter zeker dat Vlaanderen 
en Wallonië meer en meer auto
noom gaan worden." 

Ik raak bij Jan een gevoelige snaar 
als ik zeg dat er in Holland vaak 
stemmen opgaan die zeggen dat 
Vlaanderen bij Nederland gevoegd 
zou moeten worden. 
"Dat past niet! Ik zeg dan altijd, wij 
zullen er eens over nadenken of 
wij het goed vinden dat Nederland 
zich aansluit bij Vlaanderen! Ik 
vind dat van de Hollanders mis
plaatste arrogantie! De mentaliteit 
en de politieke klasse verschillen 
enorm. In Nederland is de politiek 
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veel ambtelijker. In België staat de 
politiek veel korter bij de bevolking. 
Ook door de volksvertegenwoordi
ging die voortkomt uit de regio's. In 
de jaren twintig is door de Walen 
voorgesteld dat men de taalgebie
den afbakent volgens het principe 
van de meerderheid van de bevol
king. Dat is heel stom geweest. 
Ze hadden toen aan alle Belgen 
op moeten leggen dat ze tweetalig 
zouden zijn, ongeacht waar men 
woonde. Het is niet moeilijk om 
twee talen te spreken. Kinderen 
hebben dat zo geleerd." 

Persoonlijke belangstelling 
en hobby's 

Jan is heel zijn leven al een groot 
liefhebber van kunst. Het kan 
dan gaan om Afrikaanse kunst. 
Egyptische kunst, Griekse kunst, 
Gotische kunst, Romaanse kunst, 
Kunst uit de Renaissance, Barok. 
De laatste jaren houdt hij zich 
vooral bezig met Barok. 

"leder jaar ga ik minstens een 
week naar Rome, meestal alleen. 
Dan kan ik mijn Italiaans weer wat 
ophalen. Van Caravaggio zie ik heel 
graag schilderwerken. Tegenwoor
dig doe ik het wat minder, maar 
vroeger reed ik op een zaterdag 
naar Berlijn of naar Frankfort am 
Ma in, Hannover of Parijs om daar 

Een van de werken van Caravaggio, 
een kunstschilder die Jan erg boeit. 
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Dat Jan een groot liefhebber is van boeken lezen blijkt uit 
het feit dat hij drie eigen bibliotheken heeft: eentje in zijn 
huis, eentje in zijn appartement in Antwerpen en eentje 
(zie fotol in een bijgebouw achter zijn woning, 

Jan brengt ook veel tijd door met het onderhouden van zijn 
grote tuin. Op deze foto is een klein gedeelte daarvan te 
zien. 

een museum Ie bezoeken. Voor 
moderne kunst kwam ik heel 
graag in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. Ook was ik een 
keer of tien, vijftien in Londen en 
uiteraard in musea hier in België. 
Kunst bekijken in een museum en 
daarover lezen is, vind ik, een ver
rijking van je leven. Om moderne 
kunst te kennen, moet je ook veel 
kennen van oude kunst. Moderne 
kunst is dikwijls een reflexie op 
oude kunst. Dat geldt ook voor mu
ziek. Zelf schilderen heb ik nooit 
gedaan. Waarom niet? Omdat ik 
dat niet kan. Ik lees heel veel over 
beeldende kunst. maar wat ik het 
liefst hoor en best ken is eigenlijk 
muziek. Daarom heb ik ook een 
paar keer een Bach-reis gedaan. Ik 
bezocht dan alle steden in Duits
land waar hij gezeten heeft." 

Gezondheid 

In beweging zijn vindt Jan heel be
langrijk. Mede daarom onderhoudt 
hij samen met Maria zijn grote 
tuin. Ook wandelt hij heel graag. 
Over zijn gezondheid is hij nog erg 
content. Hoewel, hij vindt wel dat 
zijn geheugen achteruit is gegaan. 
"Tot voor kort hield ik nooit een 
agenda bij. Ik onthield alles uit 
mijn hoofd. Ik doe wel steeds meer 
aan geheugentraining. Da's goed 
en ik vind het nog plezant ook." 
Jan is er van overtuigd dat als hij 
dood is, het dan afgelopen is met 
hem. "Ge bent stof en ge keert 
terug tot stof. Daar ben ik honderd 
procent van overtuigd. Als iemand 
sterft. dan ben je dood. Reïncarna
tie wil zeggen dat gij in iets anders 
terugkomt. Wie bent gij? Gij bent 



uw lijf. Gij bent uw hersenen, uw 
ogen, uw stem, enzovoort. Let op 
hè, ik respecteer ieders geloof. 
Maar ik geloof ook niet in de 
verrijzenis, dus ook niet in de li
chamelijke verrijzenis van Christus. 
Hij heeft daar drie dagen gelegen. 
Zijne lichaamstemperatuur liep 
terug. Door het feit dat zijn herse
nen weg waren, moeten die terug 
opstarten. Dat bloed moet terug 
beginnen te stromen en de wonden 
zijn weggegaan. Hoe kan dat? Ik 
wil niet zeggen dat er geen God 
is. Christus kan wel herrezen zijn, 
maar niet als lijf maar symbolisch. 
Let op hè, als er geen hemel is dan 
is het leven toch niet zinloos!" 

Heemkundekring 
Amalia van Solms 

Jan en zijn vrouw zijn al veel jaren 
lid van Amalia. De vereniging is 
goed bezig, vindt hij. Ik vraag hem 
of hij nog tips heeft. 

"Dat zou nog al belerend zijn. Er 
zijn enorm veel leden. De vereni
ging spreekt dus kennelijk aan. 
Als je ziet wat iedere keer in Van 
Wirskaante verschijnt, dat is geen 
grote wetenschap. 
Dat is ook de taak niet van de 
vereniging. Maar door alle artikels 
blijft de geschiedenis van Baol en 
haar inwoners veilig gesteld voor 
later. Ik zie het werk van Amalia 
als een collectief geheugen en dat 
is héél belangrijk. Geschiedenis is 
het collectief geheugen. Iemand 
zonder geheugen die is dement. 
Ik heb veel bewondering voor de 
mensen die met archeologie bezig 
zijn. Chapaeu! Hoe de kwestie van 
de geschiedenis van de Eerste We
reldoorlog is aangepakt, idem. Ik 
vind het terecht dat de Heemkun
dekring kritisch is richting gemeen
ten en dat men zich zorgen maakt 
over het cultureel erfgoed van Baol. 
Ik zou zeggen, Heemkundekring ga 
door zoals je bezig bent!" 

Afscheid 

Jan, het was buitengewoon fijn 
om met jou aon de praot te zijn. 
Namens alle leden van Amalia ben 
ik je dankbaar voor je openhartige 
houding tijdens dit gesprek. Een 
houding die je overigens altijd hebt 
gehad. Wij zijn heel veel aan de 
weet gekomen over jouw werk als 
huisarts, als patholoog-anatoom en 
als schepen/burgemeester van de 
gemeente Baarle-Hertog. 
Namens alle leden wens ik je en 
natuurlijk ook Maria nog heel veel 
fijne, kunstrijke, gezonde jaren toe. 
Het ga jullie goed! 

Oh ja, wil je me nog eens vertel
len welke heerlijke wijn wij samen 
hebben gedronken? Dan ga ik in 
ieder geval op herhaling! 

Deze foto is met kinderen en kleinkinderen is op 3 september 2011 gemaakt ter gelegenheld van de 
viering van het 45-jarig huwelijk van Jan en Maria en de 70• verjaardag van Jan. 
Boven v.l.n.r. Luc - Martine- Joris -leen- Maria- Pleter-Jan- Xavir. Onder v.l.n.r. Sirnon - Janne 
- Marie - Llen - Rosalle - Arthur - Lucas. 
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In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van leden afscheid 

moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Miel Rijsbosch, Oosteinde 17, 
2387 Baarie-Hertog 

overleden op 1 5 augustus 20 12. 

Christa Van Haeren, 
Francois Sebrechtslaan 57/15, 
1 080 Brussel 
overleden op 21 augusîus 2012. 

Gust van Tilburg, 

Frederikstraat 27, 
5111 AT Baarle-Nassau 
overleden op 6 september 20 12, 

Janus Boeren, Tommei 20 
2387 Baarie-Hertog 
overleden op 16 oktober 20 12, 
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Marie Geerts · Aerts, 
Willem Alexanderstraat 2, 
5111 AB Baarle-Nassau 
overleden op 18 oktober 2012, 

Namens bestuur en leden wensen 
wij de nabestaanden heel veel 
sterkte toe. 

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek verge
ten te vermelden, doen wij een 
vriendelijk verzoek aan nabe· 
staanden om een overlijdensbrief 
naar ons te sturen. Het adres van 
ons redactielid André Moors is: 
Hertogenstraat 14, 
5111 AR Baarle-Nassau. 



Distel en Mariadistel (22) 

'KRUIDENVROUWTJE' 
JEANNE MEEUWESEN 

Ezels zijn dof op distels en daar

mee blijken ze over meer gezond 

verstand te beschikken dan de 

mensen die er achteloos aan voor-

bijgaan. U kunt er de volgerrde 

lering uit trekken: hij die zich op 

kruiden verlaat om gezond van 

lijf en leden te blijven, heeft er 

belang bij van de nederige dieren 

een lesje te leren. 

Er zijn veel verschillende distel
soorten, maar ik wil het hier over 
twee kostbare planten hebben: de 
gezegende distel en de mariadis
teL De eerste soort, ook wel wilde 
saffraan genoemd, werd in de 
16• eeuw als een wondermiddel 
beschouwd dat overal goed voor 
was. Deze plant komt tegen
woordig op b'jna heel de aardbol 
voor en wordt zelfs in siertuinen 
geplant. Op droge zandgronden bij 
de Middellandse Zee groeit zij in 
het wild. Deze soort herkent u aan 
de bijna slappe, nauwelijks prik
kende blaadjes, die erg breed zijn 
en onregelmatig ingesneden. De 
kleine gele bloemtoppen zijn bijna 
niet te vinden in het hoog opschie
tende gebladerte. De gezegende 

d'stel wordt niet hoger dan 40 à 
50 cm. Het is een jaarlijkse plant, 
die tussen april en augustus bloeit. 
Evenals alle distels. levert zij een 
uitstekend middel tegen koorts en 
is een doeltreffende vochtuitschei
der, een vriend van uw spijsverte
ring (wekt de eetlust op en geneest 
maagkwalen). Bovendien is zij 
bloedstelpend en wormafdrijvend. 

Vaak wordt aangeraden deze plant 
in een zitbad tegen aambeien te 
gebruiken. Uitwendig gebruikt Is 
deze geschikt om wonden uit te 
wassen (snijwonden. zweren e.d.). 
Zij bevordert het dichtgaan van 
de wond. Inwendig gebruikt bezit 
de distel de al genoemde deug
den en is bovendien een krachtig 
opwekkend middel. U moet er 

van wirskaante 2012/4 21 



zelfs mee oppassen, anders wekt 
zij misselijkheid op. Vanwege deze 
eigenschap is zij aan te bevelen 
in gevallen van vergiftiging om 
de maag van het slachtoffer te 
reinigen. 

De mariadistel, of wilde artisjok of 
zilverdistel of gestreepte distel is 
onmiddellijk herkenbaar aan het 
karakteristieke, witgevlekte blad 
(vroeger beweerde men dat die 
witte vlekken veroorzaakt waren 
door druppels melk van de Heilige 
Maagd). De scherpe dorens zijn 
geelachtig en de bloemtoppen 
rood. Het is een plant die 150 
cm. hoog kan worden en van juni 
tot augustus bloeit. Zij groeit op 
onbebouwde, rotsachtige gron-
den niet ver van de Middellandse 
Zee en wordt tot in Engeland en 
Amerika geteeld. Ik heb ze zelf 
ook in de tuin staan en heb zelf de 
waarde ervan leren kennen toen ik 
een ontstoken been had. Het been 
genas door het sap van de plant. 
De gehele plant (wortels, blad en 
bloem). bezit een krachtige opwek
kende invloed, bestrijdt koorts en 
wekt de eetlust op. Bovendien is 
zij bijzonder doeltreffend in geval 

van chronische verstoppingen en 
leverziekten. Maar zij bezit nog 
meer gaven. Zij geneest namelijk 
de aandoeningen van de bloeds
omloop. Zij is ook bloedstelpend 
en gebruik haar dus bij neusbloe
dingen, snijwonden en te over
vloedige ongesteldheid. Kortom, u 
kunt deze plant gebruiken bij de 
meeste kwalen die ontstaan zijn uit 
een voorbijgaande stoornis in de 
bloedsomloop: hoofdpijn, duize
ligheid, te lage bloeddruk, slap 
gevoel. Tenslotte bezit de mariadis
tel de gave om alle mogelijke aller
gieën te bestrijden. Zeeziekten, wa
gen- en luchtziekten, hooikoorts, 
jeukbulten en astma-aanvallen 
bieden haar niet lang weerstand. 
Het kruid doet de koorts zakken en 
opent alle kanalen. 

Thee en aftreksel 
van mariadistel 

Van bladeren: fijn gewreven wortel 
of van vruchtjes (opwekkend, 
eetlust bevorderend, tegen koorts, 
leveraandoeningen en een slechte 
bloedsomloop). Doe een blaadje, 
een kleine wortel of drie snufjes 
vruchtjes in een liter water en drink 

daarvan twee of drie kopjes per 
dag. 
Een aftreksel van bladeren voor 
uitwendig gebruik tegen infectie en 
om het dichtgaan van wonden te 
bevorderen, reken 10 à 20 snufjes 
verse of gedroogde bladeren per 
liter water. 

Van zaad: antiallergisch. Doe 2 à 
3 snufjes zaad in een liter water en 
neem daarvan een soeplepel vol, 5 
à 6 uur achtereen. 

Hand- en voetbaden: tegen hoofd
pijn, duizeligheid en te lage bloed
druklOsnufjes gedroogde bladeren 
of zaad per liter water. 

Kruidenthee: tegen zee- en reis
ziekten in het algemeen, laat een 
blaadje, een klein stukje wortel en 
een snufje zaad trekken in een liter 
water en doe er wat honing bij. 
Neem daarvan een kopje voor het 
vertrek. 

Met veel geduld en wat moeite 
kun je wel wat bereiken voor uw 
gezondheid. 
Vele groetjes, 

Jeanne 



Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 1 augustus tot 

4 november kregen we er niet 

minder dan 57 nieuwe leden bij. 

Fantastisch toch! Uit het hieron· 

der opgenomen ovenicht blijkt 

duidelijk dat onze vereniging 

de laatste tien jaar onstuimig is 

gegroeid. Wat wij horen is dat ons 

heemblad Van Wirskaante en de 

activiteiten die we organiseren 

door de leden erg op prijs worden 

gesteld. Zoveel is zeker, wij probe

ren op de ingeslagen weg verder 

te gaan! 

Het aantal leden bedraagt nu 

1519. De hierna vermelde nieuwe 

leden heten wij van harte welkom: 

dhr. J. van Sas, 
fam. A. Schoenmakers, 
fam. F. Jacobs - van Hooydonk, 
mevr. M. Bedeker-den Elzen. 
tam. T. Buursma, 
dhr. C. Wens, 
fam. P. Kaashoek - Camp, 
fam. A. van de Does - Camp, 
dhr. W. Stabel, 
fam. H. Wouters (was pers. lidm.l, 
dhr. F. van Loon, 
fam. R. De Stroeper- Marcelis, 
mevr. J. van Gestel, 
mevr. J. van Bergen- Leemans, 
mevr. J. Leuris • Verhoeven, 
mevr. E. Olislaegers, 
mevr. L. Huet, 

fam. V. Braam, 
mevr. L. van Moorse!, 
fam. N. Rijniers, 
dhr. S. Kramer, 
fam. L. Remeijsen- Snoijs, 
fam. A. Hereijgers- Van Sas, 
fam. L. Hereijgers, 
dhr. F. Verschueren, 
mevr. Z. Botermans-van Puijen
broek, 
fam. J. Severijns, 
dhr. J. v.d. Berg- v.d Brandt, 
tam. A. van Oerle, 
tam. J. v.d. Broek, 
tam. J. Bruurs, 
fam. J. de Rooy (was pers. lidm.), 
fam. J. Hendrikx, 
fam. C. Simons, 
tam. M. Vinkx, 
fam. P Dirven, 
tam. T. Laurijssen-Gulickx, 
dhr. G. van Tilborg, 
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Reacties van leden 

VAN DE REDACTIECOMMISSIE 

Verschillende leden klommen 

weer in de pen om een reactie 

in te sturen op de inhoud van de 

laatste Van Witskaante en op het

geen we ons als vereniging mee 

bezighouden. Bedankt! 

Valt u ook iets op in deze Van 

Wirskaante? Hebt u een tip, 

opmerking of suggestie? Schroom 

niet en neem contact op met ons 

redactielid André Moots Herto-

genstraat 14, 5111 AR Baarfe

Nassau (e-mail amoots@planet.nl 

of telefoon 013 5079556). 

Maria van Gooi - van Draanen: 
Hallo André, 
Toen ik in Van Wirskaante het 
verhaallas van den haas uit 
Zondereigen, moest ik meteen aan 
ons pa (Jas van Draanen) denken. 
Hij vertelde vaak het verhaal van 
de vlo. Wie het verzonnen heeft 
weet ik niet en hoe oud het is ook 
niet. Verschillende mensen uit de 
Stationsstraat en enkele andere 
straten komen in het verhaaltje 
voor. Het is denk ik van de eerste 
helft van de vorige eeuw. Ik heb de 
tekst van het hele verhaal. Als je 
die graag wil hebben, laat het mij 
dan weten. 

Met vriendelijke groet, 
Maria van Gooi- van Draanen 
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Noot van de redactie: 
Amalia is op haar wenken be
diend! Zie de door Maria aangele
verde tekst verderop in deze Van 
Wirskaante. 

Jan en Corrie Landman: 
Geacht Bestuur, 
Als wij ·s morgens opstaan en 
daarna aan tafel gaan, zien wij 
naast ons bord de mooie teke
ningen en de leuke teksten van 
Antoon op de gratis verkregen 
placemats van Amalia. 
Als dan de dag komt, waar
schijnlijk volgend jaar, dat wij 
Baarlegaan verlaten en dan in ons 
nieuwe appartement 's morgens 
ontbijten, hebben wij nog een 
mooie herinnering overgehouden 
aan 20 jaar Baarle. Dit willen wij 
jullie en in het bijzonder Antoon 
laten weten. 

Vriendelijke groeten van 
Carry en Jan Landman 

Maria Govers: 
Hoi André, 
Volgens mij was het een geslaagd 
weekend, proficiat! 
Heb je nog een foto van Jef v.d. 
Ven uit de Nonnenkuil? Een fami
lielid van hem vroeg erom. Zo ja, 
waar kan ze die afhalen? 
Groetjes, Maria 

Ria Michielsen: 
Goede middag André, 
Allereerst. het was een mooie maar 
ook leerzame tentoonstelling!! 
Graag ontvang ik nog de foto waar 
mijn vader vooraan als jonge man 
te zien is! 
Is deze uitleg voldoende? 
Alvast bedankt. 
Groetjes, Ria 

Marie Kuijpers is oud-bewoonster van Loveren. Ze is 
met haar 95 jaar ook de oudste nog in leven zijnde (oud) 
bewoonster. Samen met haar nicht Ria v.d. Heijning· 
Kuijpers kijkt ze vol belangstelling naar een van de 
panelen met foto's. 



Peter Kuijpers: 

Beste André, 
Nogmaals de complimenten voor 
je uitstekende werk om "Loveren in 
de schijnwerper" te zetten. 
Groetjes, Peter Kuijpers 

Ad van Hoek: 
Goede morgen Dré, 
Ik wil je hartelijk feliciteren met 
het resultaat van "Loveren in de 
schijnwerper". 
Zowel zaterdag als zondag h€bben 
velen kunnen genieten van de 
prachtig door jouw samengestelde 
tentoonstelling. 
Het was een genot om naar te 
kijken. Je kunt er trots op zijn. 
Afgelopen zomer heb ik samen met 
nog enkele mensen voor onze voet
balvereniging een jubileumtentoon
stelling georganiseerd. De compli
menten die je op dat moment en 
achteraf krijgt doen je goed. 
Je mag eer van je werk hebben 
Dré. 
Nogmaals: Proficiat. 
Groeten, 
Ad van Hoek 

Toon en Annie Moeskops: 
André bedankt voor de mooie 
tentoonsteil ing. 
We hebben een gezellige middag 
gehad. Hartelijk dank. 
Toon en Annie Moeskops. 
Hoogstratensabaan 13. 
Baarle-Nassau. 

Ad Kokx: 
Hoi André, 
De tentoonstell ing was super, 
bedankt. 
Groetjes, Ad Kokx 

Jeanne Mathijssen-Ansems: 
Hallo André, 
Helaas waren wij net niet op tijd 
terug van vakantie voor naar Love
ren te gaan. 

Deze foto stond in het vorige nummer van Van Wirskaante 
in het artikel over schoenfabriek Lugano. Ook de naam 
van de man rechtsonder op de foto is nu dank zij Jos van 
Roezendaal bekend. Het is Jos Laurijssen. 

Ik maakte er erg veel spijt van, 
want had héél erg graag willen 
komen. 
Ik hoor er ook zeer vele mooie 
reacties op, je werk was tot in de 
puntjes verzorgd! 
Groetjes, 
Jeanne 

Harrie van den Brandt: 
Hoi André, 
T.a.v. het prachtige blad VAN 
Wl RSKAANTE mag best een com
pliment gemaakt worden. Het was 
in het verleden al een leuk en mak
kelijk leesbaar blaadje. De laatste 
tijd echter, hebben jullie de hele 
inhoud naar een hoger nivo getild. 
Heel mooi!!! 
Groetjes, 
Harrie van den Brandt 

Jos van Roozendaal: 
André, 
Ik heb een reactie op een artikel 
van jou in het laatste nummer van 
'Van Wirskaante'. 
Het is heel goed mogeHik dat jij 
daar al meer reacties op hebt ge
kregen en zal dit dubbel zijn. 
Het betreft het artikel 'Uit Baarle 

verdwenen beroepen, ambachten 
en bedrijven' over de Schoenfa
briek 'Lugano'. 
Op bladzijde 49 staat rechts 
bovenaan een foto met daarop per
soneel van 'Lugano' die ingezet zijn 
bij het graven van een kelder. Op 
de onderste rij hurken drie perso
nen, twee ervan worden genoemd. 
De derde naast Jan van Gooi staat 
als onbekend. 
Deze onbekende persoon is zonder 
enige twijfel Jos Laurijssen, ach
terneef van Ria Laurijssen dus die 
zal ook wel gereageerd hebben. De 
vader van Ria was een volle neef 
van Jos die op het foto onderschrift 
als onbekend staat. Jos Laurijssen 
was een zoon uit gezin van Jan 
Laurijssen, oftewel in de volks
mond Jos van Jan van Prowe. Het 
gezin bestond uit 10 personen. 
Het laatst woonde het gezin op 
wat nu is Chaamseweg-Hazenberg 
nummer 5. Voorheen woonde zij in 
de Bosstraat wat nu nummer 8 is. 
Daar stond vroeger een klein huisje 
wat al geruime tijd afgebroken is. 
Tot zover mijn bijdrage. 
Met vriendelijke groet, 
Jos van Roezendaal 
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Met een glimlach en een knipoog (11) 

Lezen, lezen en nog eens lezen 

RIA WILLEKENS 

Op de eerste schoofdag kwam 

ons kleinkind om twaalf uur met 

zijn blonde koppie de school 

uitgerend, zwaaiend met zijn 

eerste boekje van groep 3. "Kijk 

eens oma, mijn leesboekje, zelf 

gemaakt en ik kan al ik lezen". De 

zichtbare spanning op zijn gezicht 

van die morgen was verdwenen. 

Thuis aan tafel vertelde hij dat 

alle twee zijn juffen aanwezig wa

ren. Als klap op de vuurpijl kwam 

er op het eind van zijn verhaal 

uit: "Ik wou dat ik drie keer naar 

school mocht vandaag". Voor de 

goede orde: De weekemazei hij 

dat niet meer. 

Hij was er intussen achter geko· 

men, dat leren lezen niet alleen 

vrijheid en blijheid was, maar 

intensief goochelen en oefenen 

met letters en woordjes. 

Om me heen zag ik nog meer 

oma's en opa's staan, vol bewon

dering luisterend naar hun eigen 

kleinkind. Ter plaatse besloot ik 

om het begin van het leesproces 
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eens heel summier proberen uit 

te leggen. Goed kunnen lezen is 

van essentieel belang voor het 

verdere leven van al deze jonge 

enthousiastelingen. 

Leren lezen 

Wij volwassenen vinden lezen zo 
gewoon, dat we ervan uitgaan dat 
het jonge kind dat ook meteen 
lukt. Het lijkt alsof leren lezen 
een makkie is. Onze kinderen en 

Links: Het woordje ik. Rechts: Hoe ik er vandaag uitzie. 

Links: Papa, mama, ik en broertje. Rechts: Een puzzeltje met letters van mijn 
naam. 
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Mijn lievelingseten en wat ik verder nog lekker vind. 

kleinkinderen zullen dat ook wel 
eens eventjes doen. Dat zal wel 
van een leien dakje gaan. Maar dat 
is het zogenaamde aanvankelijk 
lezen beslist niet! Een verkeerde 
gedachte. Het is intensief oefenen 
van letters en woordjes op allerlei 
speelse manieren, met gevarieerde 
inventieve materialen, die de lees
methode voorschrijft. 
Het proces van het leren lezen 
heeft menigeen altijd geboeid. Het 
is toch elk jaar weer een wonder 
hoe kinderen erin slagen om ons 
niet zo gemakkelijke schriftsysteem 
van 26 lettertekens uit elkaar te 
houden, te ontwarren en vervol
gens hardop te lezen. We noemen 
dit het entsleutelen en verklanken 
van woorden. Naast het foutloos 
lezen is het tempo erg bepalend 
om succesvol te kunnen lezen. 
Het begrijpen van de woordjes, 
het snappen van de zinnen in de 
verhaaltjes komen daar tussendoor 
om de hoek kijken. De schrijfletters 

Oefeningen met lange klinkers. 

komen in groep 3 ook nog eens 
aan bod. Die zijn meestal anders. 
Nou tel uit je winst! Bij het leren 
lezen vindt er in het kinderhoofdje 
een intern proces plaats, waarmee 
de vakmensen erg gestructureerd 
en zorgvuldig omgaan. Eigenlijk is 
het voor het jonge kind hersengym
nastiek op topniveau! Dat interne 
proces zal ik u als lezer besparen. 
Echter een pluim voor al die 
kinderen die al op 9 á 10- jarige 
leeftijd kunnen lezen op het niveau 
van volwassenen. Misschien zelfs 
wel sneller met een veel grotere 
woordenschat dan hun huidige 
grootouders. 

Een vanzelfsprekendheid? 

Een vanzelfsprekendheid? Vergeet 
het maar. Helaas zijn er jaarlijks 
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Eén van de op elkaar lijkende woordjes bij het goede 
plaatje schrijven. 

kinderen, die veel moeite hebben 
met het aanvankelijk lezen. Zij 
blijven spellen. Dit is het woordje 
letter voor letter uit elkaar kun-
nen halen, maar nog niet meteen 
de letters tot een woord kunnen 
samenvoegen. Het vlot verklanken 
kost hen enorm veel kruim. Door
dat zij het spellen niet goed los 
kunnen laten. blijft ook het tempo 
laag. Extra begeleiding en begrip 
voor deze lezertjes is dan een must 
van de eerste orde! Zij mogen niet 
ontmoedigd worden, want lezen 
moet leuk blijven. De maatschap
pij eist bovendien dat iedereen 
kan lezen. Gelukkig krijgen deze 
kinderen steeds meer specifieke 
begeleiding binnen en zo nodig 
buiten de school. Een bijzonder 
groot compliment aan deze kinde
ren als ze uiteindelijk voldoende tot 
goed hebben leren lezen. 
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J !' 

ik ren met een noot. 
ik vaar In een boot. 

ik ben in een boom. 

een mes in een pet. 
(]: een vis in een net. 

een roos in een vaas. 

ltét_ ik eet een boon. 

een bes met een pit. 1: .• 

... .. -· ) ---' de aap eet een peen. 

----

(J_ saar is boos. 

t1m eet een boon. 

kim eet een reep . ..., 

cm r ik tem een ~p . 

ik ren naar pim. 
!!'] toos eet een vis. 

Het goede zinnetje combineren met het plaatje. 

Dit onderwijsboek van het heemgebied van Baarle, 
uitgegeven in 2009, geeft de ingewikkelde historie van het 
onderwijs in Baarle weer. 



Dat was in het begin van de 
twintigste eeuw heel wat anders. 
Onderzoek naar de reden van 
het zwakke lezen was vaak nog 
niet mogelijk. Die kinderen zaten 
achteraan, om wat voor reden 
dan ook. Niet kunnen lezen was 
vaak zich de mindere voelen, zich 
gaan vervelen binnen de groep. 
Met als gevolg dat er iets anders 
uitgespookt werd tijdens de les, 
meermalen uitmondend in ge· 
dragsmoeilijkheden. 
Getuige het citaat uit Naar 
school. .. tussen wil en wet, pag. 
177: Minder prettige herinne
ringen: De zwakste leerlingen 
zaten meestal achter in de klas. 
Speciaal onderwijs was er nau
welijks en als er dat al was, dan 
was het te ver of de ouders wilden 
dit niet. Veel leerlingen bleven 
tot hun 14• jaar (leerplicht) in de 
z.g. 7de of Bste klas om wat bij 

Een verstandshuwelijk met een grimlach. 

te leren om daarna thuis op de 
boerderij of in het bedrijf te gaan 
werken. 

Enkele eeuwen geleden brachten kaarsjes en olielampjes 
een beetje licht in de duisternis van het overvolle 
bedompte onderwijslokaal. 

De Nederlandse 
onderwijswetgeving 

In het verre verleden was leren 
lezen teksten lezen over de Bijbel. 
Was je toevallig zo slim om de 
verbanden tussen letters en de 
klanken te leggen en zo het lezen 
onder de knie te krijgen, dan 
had je geluk. Zo niet. dan bleef 
je waarschijnlijk analfabeet. De 
kerken over de hele wereld heb
ben niet voor niets in de voorbije 
eeuwen hele wanden versierd met 
afbeeldingen over de Bijbel. De 
analfabeten konden dan in de kerk 
de Bijbel tenminste 'lezen'. Er was 
nog geen landelijke wetgeving. De 
maatschappij zat bovendien heel 
erg hiërarchisch in elkaar. 
Langzamerhand kwam er in de 
19de eeuw enige verandering in 
de visie op de ontwikkeling van 
het kind. In de Wet op het Lager 
Onderwijs van 1806 staat 'lezen' 
op de eerste plaats in de rij van 
verplichte schoolvakken vanwege 
het grote maatschappelijke nut. 
Bovendien staat lezen in dienst van 
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bijna alle andere vakken. Wilde je 
echter bijzonder onderwijs volgen, 
zoals gereformeerd of katholiek, 
dan kwam de overheid niet over de 
brug met financiën. 
Pas in 1889 kregen de bijzondere 
scholen soms mogelijkheden om 
net als de openbare scholen enige 
subsidie te ontvangen. Maar er 
bleef toch een onderhuidse school
strijd aanwezig. Daar veranderde 
de eerste leerplichtwet van 1901 
voor 6 tot en met 12 jaar weinig 
aan. Pas in 1920 komt de nieuwe 
Lagere Onderwijswet, die grond
wettelijk een heleboel zaken verbe
terde en vastlegde ten gunste van 
het onderwijs voor jonge kinderen. 
Toen kwam er pas daadwerkelijk 
schot in de ontwikkelingen van het 
onderwijs. Leren lezen en rekenen 
stonden hierbij bovenaan op het 
verlanglijstje. Eindelijk! 
Pas in december 1955 werd het 
kleuteronderwijs geregeld. Daarna 
kwamen er nog diverse wettelijke 
aanpassingen en toevoegingen, 
die hier nu niet van belang zijn. 
Terugrekenend betekent dit dat 
velen van ons in de jaren vijftig 
wel op de bewaarschool gezeten 
hebben, maar dat er officieel nog 
niets geregeld was. Wij waren als 
kleuter toen nog afhankelijk van 
de goodwill van de zusters uit die 
tijd I Met vaak 40 of meer van die 
draaitolletjes in de groep voor een 
zakcentje werken. Chapeau I 

De katholieke invloed 
op lezen 

De kerk heeft in het verleden tot en 
met de jaren zeventig van de vorige 
eeuw veel invloed op het onderwijs 
gehad. Enerzijds kwam dat door de 
onderwijswet in Nederland, die bij
zondere scholen aanvankelijk niet 
subsidieerde. Anderzijds was het 
arme katholieke zuiden afhankelijk 
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Ondertiteling overbodig! Nu een glimlach misschien ... 

van broeders, zusters en paters 
die zich voor een appel en een ei 
inzetten voor een betere ontwikke
ling van de jeugd. Noord Brabant 
heeft onder andere heel veel te 
danken aan deze kloosterlingen. 
Ook in ons heemgebied hebben 
veel broeders en zusters met hart 
en ziel in het onderwijs gewerkt. 
Schitterend zijn dan ook de té 
brave verhaaltjes. die je in oude 
leesboekjes tegen komt. De 
bekende leesserie Meiboom in de 
twintigste eeuw kon er wat van. 
Ooit heb ik eens een vers over mis
dienaars gepubliceerd uit die serie. 
De illustraties in de leesboekjes 
stonden bol van het katholicisme. 
Ja, God werd er altijd heel snel bij
gehaald. Zelfs bij het leren lezen. 

Ook al kende het kind bijna nog 
geen medeklinkers en klinkers, het 
woord God moest zo snel mogelijk 
aangeleerd worden. Bijgaand een 
foto van een bladzijde vol met 
adviezen hoe een leraar al in de 
eerste weken van het schooljaar 
met de lezertjes bezig was met het 
woord God! 

Wat is een leesplankje? 

Een leesplankje is een hulpmiddel 
bij het leren lezen dat bestaat uit 
een plankje met een of meer ri
chels. Hierop kunnen de letters van 
het woord dat erboven is afgebeeld 
gelegd worden. 
Het plankje heeft meestal 15 tot 
19 afbeeldingen. De woorden zijn 



globaalwoorden, die samen de 
belangrijkste klankzuivere letters en 
tweeklanken van het alfabet bevat
ten. Het leesplankje was meestal 
van hout, later werd het ook van 
kunststof gemaakt. Voor de klas 
staat een grote klassikale leesplank 
en een vertelplaat leder kind heeft 
een klein leesplankje voor zich lig
gen, met losse letterkaartjes in een 
doosje. Hierbij hoorde dan nog een 
aantal aangepaste leesboekjes. De 

leesmethode bevatte een handlei
ding voor de leerkracht. aanvanke
lijk erg summier uitgevoerd. Je kon 
er als leerkracht alle kanten mee 
op. Qua aanpak moest de leer
kracht het wiel zelf vaak uitvinden. 
Na 1806 begonnen mensen aan
gepaste leesboekjes voor kinderen 
te schrijven. De letterkast van De 
Labarre en de klankmethode van 
Prinsen (1777-1854) stammen uit 
die begintijd. 

In het heemhuis van Amalia in de 
inkomhal staat een eenvoudige 
klassikale leesplank van Hoog
eveen met plaatjes. De handleiding 
van amper 20 badzijden stamt uit 
1929! Een klassikale "letterdoos" 
staat er pal tegenover, waar som
mige Amalialeden wel eens mee 
spelen ... 

Het leesplankje werd ontworpen 
door de onderwijzer M.B. Hooge
veen. Het werd pas in 1897 
uitgegeven door uitgeverij M.D. 
Brinkgreve in Deventer. Dit plankje 
begon met de woorden: raam 
roos neef fik gat. Het leesplankje 
werd pas een succes toen de 
leesmethode werd overgenomen 
door uitgeverij Wolters. Zij gaven 
de bekende illustrator C. Jetses de 
opdracht om de tekeningen op het 
plankje aantrekkelijker te maken. 
De oudste leesplankjes begonnen 
met klankzuivere en tweeklank
woorden: raam roos neef fik gat 
wief zes juk schep voet neus muur 
put hok duif ei. 
Vanaf 1910 kwam de ons bekende 
klassiek geworden globale waor-

Waar of wie is de meester? Het leesbord werd gebruikt voor klassikale den reeks: aap noot mies wim zus 
instructie. jet reus voet gijs lam kees bok 
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weide does hok duif schapen. 
Hierin zitten zelfs 2 woorden van 
2 lettergrepen. Deze woordenreeks 
bleef heel lang favoriet bij de 
leerkrachten. 
De katholieke frater G. Becker 
van de voorloper van Uitgeverij 
Jongensweeshuis (de latere uitge
verij Zwijsen) had succes met zijn 
globaalmethode. Zijn leesplankje 
bevatte de woordjes aap roos zeef 
muur voet neus lam gijs riem 
muis ei juk jet wim does hok bok 
kous. Hierin geen woorden van 
2 lettergrepen. Wel hok en bok 
waarin deoeen verschil in klank 

Oe letterkast van Oe Labarre in combinatie met de leesmethode van Prinsen in heeft door de beginletter. Hierin 
de 18 de eeuw. zaten hele goede doordachte didac-
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Het aanprijzen van de succesvolle klassikale letterplank 
van Hoogeveen, inclusief het kostenplaatje. 

Oe gebroeders Mommers. frater C3esalius en fr.lter Ca~lmlro. 

Frater Casimiro had veel ervaring met jonge lezertjes . 
Zijn veel jongere broer Caesarius had daar veel profijt van 
tijdens zijn studies en met het ontwikkelen van zijn nieuwe 
methode. 

waren: daan gijs mier hek au vos 
jouk ruit neus woef put zeep bal 
de muur ei ring schoof. 
Allen hadden een eigen manier van 
werken, maar de echte succesvolle 
doorbraak van een heuse nieuwe 
aanpak werd mogelijk door de stu
dies van de gebroeders Mommers, 
frater Caesarius en frater Casimiro, 
met: Zó leren lezen. 

Een ijzeren geheugen? 

tische elementen om te leren lezen. 
Er hebben natuurlijk meer metho
des met woordenreeksen bestaan. 
Zoals 'Een nieuwe wereld' uit 
1951 door l.M. Coenen en B. van 

Gestel van uitgeverij Malmberg uit 
den Bosch. Ook 'Letterstad' door 
H.J. Kooreman is pas in 1976 
ontworpen en uitgegeven bij Wal
ters Groningen. De eerste woordjes 

Al schrijvende begon het te 
kriebelen van binnen. Wat had 
ikzelf als eerste woordjes geleerd? 
Helaas, mijn geheugen is geen 
ijzeren geheugen meer. Bij mijn 
man van hetzelfde laken een pak. 
Weggewist, gedeleted. Dus wat doe 
je dan? Je zoekt mensen met een 
ijzeren geheugen op! Althans, dat 
hoop je ... 

Het leesplankje en het letterdoosje van Becker. 
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Een babyboomer, van geboorte 
ten noorden van Breda, kon nog 
perfect opdreunen wat zij vroeger 
geleerd had: maan zaag tien vier 
koek schoen dak jan bel hek ring 
wim hut juf tui duif lijm geit boot 

pop guus zeep touw reus. Maar 
dat is niet in óns heemgebied, 
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De o aanleren via woord en plaat uit het grote ABC boek. 

waren mijn volgende gedachten. 
Dit moet toch te achterhalen zijn. 
Het viel tegen qua resultaten. 
Een mail uit Zondereigen gaf me 
de volgende eerste woordjes: leen 
doos wol hen riet rik rijf jas zon 
maan put vuur. 

De katholieke leesserie van Becker. 

Voor mij een totale onbekende 
reeks. Misschien wel zelf ontwik
keld door de Zusters van Verselaar 
uit die tijd. Of in Averbode. waar 
volgens de overlevering heel veel 
Vlaams lesmateriaal door paters 
en zusters ontwikkeld werd. 

Averbode is namelijk een beetje te 
vergelijken met uitgeverij Zwijsen 
van de fraters van Tilburg. Van de 
Belgische jongens- en meisjes
school uit Baarle- Hertog is me op 
dit moment nog niets bekend. Wie 
weet of er later nog op gereageerd 
wordt. 
Op de Hollandse scholen in 
Baarle- Nassau en Ulicoten, zowel 
jongens als meisjes, zo mailt vrij
wel iedereen terug: aap noot mies 
met teun of gijs of schaap of zoiets 
erbij ... De hele rij is in voorgaand 
stukje bij 1910 al genoemd. Mijn 
veronderstelling is nu dat het 
waarschijnlijk de leesplank van 
Hoogeveen is. Te meer ook, omdat 
we die letterplank in ons heemhuis 
hebben. 
Waarschijnlijk niet de leesplank 
vanG. Becker. want daarin ontbrak 
het woord schapen en weide . Die 
had als begin: aap roos zeef en 
eindigde met hok en bok 
Echter op de Hollandse meisjes
school is volgens een oudleerkracht 
een tijdje de leesplank met hok en 
bok gehanteerd. Daarna de boekjes 
'Leesfeest' met bas en joep. Er 
zwerven hier in onze omgeving 
boekjes van de methode "Ik lees 
al", de leesboekjes die bij het 
leesplankje van G. Becker hoorden. 
Dus het zou kunnen, maar bij mij 
nog een lichte twijfel. 
Als u als lezer dit leest en u weet 
de hele eerste woordenreeks 
gegarandeerd zeker, dan hoop lk 
hiervan natuurlijk iets te horen! 

Het ontwikkelen van goede 

leesmethodes 

Hiervoor ga ik terug naar om
streeks 1900. Omdat de overheid 
eindelijk soms wat geld over had 
voor het onderwijs stonden er 
betrokken onderwijsmensen op die 
een initiatief namen om het leren 
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De ontwikkeling van de eerste 5 leesseries, uitgegeven door het 
Jongensweeshuis in Tilburg (=Zwijsen). 

met letters. Weer wat later met 
aangepaste leesboekjes, gemus
treerd door C.Jetses. In 1931 werd 
de methode Hoogeveen grondig 
herzien met een nieuwe vertelplaat 
en aangepaste figuren aan de 
mode van die tijd. De vijfde uitgave 
dateert van 1967 en is tot en 
met 1975 hier en daar zelfs nog 
gebruikt. Tot slot kwam de bekende 
letterdoos. E.Becker bracht een 
vergelijkbare katholieke methode 
uit, maar deze sloeg minder aan bij 
het onderwijsveld in het protes
tantse noorden. Maar dán is de uit
geverij Zwijsen van de Fraters van 
Tilburg zover dat gepassioneerde 
vakmensen o.l.v. frater Caesarius 
Mommers een opzienbarende lees
methode ontwikkeld hebben. Eraan 
vooraf gingen vele uren studie, 
observaties van jonge lezerijes en 
goed uitproberen op proefscholen. 
Het eindresultaat was een methode 
met een verantwoorde en peda
gogische achtergrond. Wat een 
vernieuwing! We zijn in het jaar 
1961. Om verwarring bij kinderen 
te voorkomen hoefde het woordje 

lezen eens goed te ontwikkelen. 
Diverse visies ontwikkelden zich 

Pure nostalgie: Oe bekende houten letterdoos. 

en daaruit ontstonden leergangen, 
z.g. methodes, om het kind goed te 
leren lezen met een vaste aanpak. 
Dus niet meer uit het losse handje 
zo maar wat woordjes en lettertjes 
leren. 
De bekendste methode die voor 
die tijd erg vernieuwend was, is 
de al eerder genoemde methode 
van M.B.Hoogeveen met zijn 
leesplankje. Deze methode heeft 
bovendien erg succesvol gewerkt 
voor heel veel kinderen. Hoog
eveen kwam met nieuwe materi
alen: een klassikale leesplank en 
letters in een rond doosje. Wat later 
ook leesplankjes voor kinderen 
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De leesvader van Nederland 

M.J.C. Mommers, 
frater Caesarlus 

Frater Caesarius voor zijn levenswerk 
in het 'museum' van UitgeveriJ 
Zwijsen. 

God niet meer meteen aangeleerd 
te worden. Zelfs van de fraters van 
Tilburg niet. 

Boom-roos-vis en 
Maan-roos-vis 

Voor me ligt het boek Zwijsen een 
passie voor uitgeven, 1996. Voor 
mij is dit een mooi prentenboek, 
zowel inhoudelijk als illustratief. 
Hierin wordt duidelijk beschreven 

Oe Schatkist is een taalpakket om 
kleuters op een leuke manier met taal 
bezig te laten zijn als voorbereiding op 
groep 3. 

basis voor taal en lezen 

Een schematische weergave 
van het totaalpakket van de 
taalleesontwikkeling voor de groepen 
1 tot en met 8. Alles was op elkaar 
afgestemd. Het werd heel veel 
gebruikt in de jaren negentig. 

hoe uitgeverij Zwijsen de aanvan
kelijke leesmethode met Boom
roos-vis en later Maan-roos-vis 
ontwikkeld heeft. Zelfs mensen 
met Baarlese roots hebben er nog 
een aandeel in gehad. Zij hebben 
deze methode mede gepromoot 
en de leerkrachten op de scholen 
didactisch begeleid. 

De nieuwe methode 'Zó leren 
lezen' verschijnt in het schooljaar 

1960-1961. In een folder wordt 
duidelijk uitgelegd aan de scho-
len wat het bijzondere van deze 
structuurmethode is. Een stukje 
citaat: 'Deze methode neemt 
een middenpositie in tussen de 
globaalmethode en de analy
tisch- synthetische methode. De 
woordjes analyseren en syntheti
seren(= hakken en plakken) wordt 
systematisch geoefend, maar 
het gehele woord blijft heel lang 
volgens de globaalmethode het 
uitgangspunt. De term structuur 
geeft duidelijk aan dat het woord 
een geheel moet blijven, maar 
dat de onderscheidende delen 
ook snel moeten worden doorzien. 
Een structuur is immers een ge
leed geheel. Zo leren de kinderen 
de structuur van ons spellingssys
teem doorzien, een sleutel tot het 
zelfstandig lezen. ' 

Een hele mond vol! Hoort u nu 
beginnende lezertjes praten over 
hakken, plakken, kl ikklakboekjes, 
woordstroken, woordjes flitsen, 
de lettermuur of over de leuke 
speelleesset? Neem van mij aan 
dat ze op school dan goed bezig 
zijn geweest met het geciteerde uit
gangspunt. De doelen in de dikke 
handleidingen van de leerkracht 

Oe doos met alle platen. Het woord stond er achterop. 
Oe drie eerste platen: boom·roos-vis. 
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Sjoerd Kuyper maakte een prachtig 
gedicht op boom-roos-vis. 
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Leerkrachten bleven aanvankelijk behoefte houden aan 
een klassikaal structuurboek. Echter beter opgebouwd dan 
het grote ABC-boek. 

Klassikale synthesestroken met op elkaar gelijkende 
woorden met oo. 

zijn zo duidelijk beschreven dat 
je eigenlijk als leerkracht na een 
goed voorbereide les niet de fout 
in kunt gaan. Werken in schriftjes 
hoeft in groep 3 niet meer. Nee, 
er liggen mooie werkboekjes klaar. 
Via afgesproken tekens mogen ze 
woorden omcirkelen, aankruisen, 
schrijven, tekenen en kleuren. 
Maar altijd met een duidelijk doel. 
Het materiaal ziet er heel aantrek
kelijk uit voor kinderen en het 
wordt steeds aangepast aan de tijd, 
aan de leerkracht én aan het kind. 
Intussen zijn er vele series boekjes 
geschreven. waarin de geleerde 
woordjes gestructureerd worden 
toegepast. Goede kinderboeken
schrijvers, o.a. Sjoerd Kuyper, Els 
Pelgrom en Frank Herzen, worden 

den. Een knap staaltje doordachte 
didactiek. Deze leesmethode wordt 
in heel Nederland en Vlaanderen 
een enorm succes en is het nog 

aangetrokken om verantwoorde 1996; De nieuwe Maan-roos-vis editie 
kinderliteratuur te kunnen aanbie- Is uit! 



Boom werd maan. Dit heeft o.a. te 
maken met de letter m. 

steeds! In ons heemgebied wordt 
er dan ook al jaren mee gewerkt. 
Slim bezig! 

De titel 'Zó leren lezen' is later ver
anderd in 'Veilig leren lezen'. Vanaf 
1996 wordt de methode herzien 
en wordt het de z.g. Maan-roos-vis 
versie. Tevens is het computer
tijdperk aangebroken. Er worden 

IOndut.ttn tunn~n t.r4ktandl8 w•r~n n'lt't dt ~ 

m!!.1 bettutp vand'e fnstructctnrten 

educatieve computerprogramma's 
ontwikkeld met allerlei gevarieerde 
woordspelletjes. De tijd staat niet 
stil in de 21ste eeuw. In 2008 
is de Maan-roos-vis versie weer 
herzien, vooral digitaal uitgebreid. 
Intussen kunnen kinderen al 
toetsjes per computer maken. De 
uitslagen rollen bij de leraren uit 
de computer en worden verder 
verwerkt in de rapporten. Tot slot 
is het zwart/groene bord met het 
krijije praktisch op alle scho-
len verdwenen en hangt er een 
digibord, met of zonder whitebord 
ernaast om toch nog iets op een 
bord te kunnen schrijven. Afstand 
doen van het krijtje is namelijk 
moeilijk voor ervaren leraren. We 
zijn er nog niet. Deze 'digitale trein' 
dendert maar door naar nieuwe 
ontwikkelingen. Echter zonder de 
goede dingen uit onze tijd weg te 
gooien, hopen we. 

Slotdialoog 

"Oma, vandaag heb ik de letter 
d geleerd van d-oo-s> doos. Dat 
vind ik een moeilijke letter. De 
b lijkt er zo op. Kennen j ullie 
d-woordjes? Opa en oma som
men op: d-a-s> das; d-a-k> dak; 
d-u-n> dun; d-i-k> dik; d-oe-k> 

"Al 2 werkboekjes helemaal vol, met 
veel krullen en een paar stikkers". 
(Kijkuurtje Oe Akkerwinde, oktober 
2012). 

doek; d-ui-m> duim; d-ie-r> 
dier". Wij spelden. hij plakte het 
aan elkaar. "Weet je, wij zijn nu al 
bij kern 3. We hebben vanmorgen 
ook geflitst." 
Opa verbaasd:" 0 ja, hebben jullie 
in de klas foto's mogen nemen? 
Dat is leuk zeg, want jij neemt af 
en toe al foto's met een camera
ije." 

ZetfwoordM ontddk!.n mt:l hc1: ~-krttftl 

Y.tn moa,. ~t je lftOol 

De speelleesset en de klikklakboekjes zijn over het algemeen erg geliefd bij de leerlingen. 
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"Nee opa, flitsen doen we op het 
digibord!" Een zucht. Zijn uitleg 
volgt: " Eerst waren dat alleen 
maar letters, maar vandaag ook 
woordjes. Dat is spannend hoor, 
want het ging met streepjes! Wij 
moeten dan de woordjes zo goed 
mogelijk proberen te lezen en 
soms zie je 1 streepje, 2, 3, 4 
of 5 streepjes. Als je 5 streepjes 
ziet, kun je het al heel goed. 
"Hoeveel streepjes zie je bij jouw 
woordjes?" Stilte ... "Ik denk al 
zeker 3 streepjes." 
"Knap hoor!" Zijn broertje wie
belt al eventjes op zijn krukje. 

Hij wil nu het woord hebben en 
lanceert:''/k ken al 3 letters van 
mijn naam. Dat is ook cool hoor." 
Opa en oma knikken hettig instem
mend. Het is nu tijd voor zîjn 
verhaal. .. 

Kunt u als lezer voorgaand ge
sprekje volgen? 
Het komt er op neer dat opa er z.g. 
weer eens 'niets' van snapte. Oma 
denkt, dat het tempo gestimuleerd 
wordt door het computerleespro
gramma in te stellen op een aantal 
streepjes. Hoe meer streepjes 
hoe sneller dat er gelezen moet 

Lezen, lezen en nog eens lezen in groep 3. 

worden. Het tempo wordt dan 
omhoog geschroefd. De resultaten 
worden in het leesprogramma 
verwerkt. De leerkracht weet 
vervolgens precies de stand van 
zaken van de beginnende lezertjes. 
Een leesoefening op tempo dus. 
Maar zeker weten doet deze oma 
dit na 3 jaar pensioen niet meer. 
De school werkt namelijk met de 
allernieuwste Maan-roos-vis-versie, 
waarin steeds meer oefeningen 
digitaal verwerkt worden. Toch 
eens vragen aan mijn ex-collega's 
hoe het precies zit. Help, deze oma 
wil bijblijven! 

Links:lO deeltjes uit 1961; Midden: 12 deeltjes uit 1979; Rechts: 12 deeltjes uit 1991. De nieuwste versi.e staat er 
(nog) niet bij. 



Liefste peter ... Mijn wensje heb ik klaar: 

HILO SEGERS 

Pim pam poentje, 

ik ben je klein kapoentje. 

Pim pam paar, 

ik sta met mijn briefje klaar. 

Pim pam poentje, 

ik geef j e nog een zoentje. 

Pim pam paar, 

Gelukkig Nieuwjaar! 

De nieuwjaarsbrief 

Nergens anders ter wereld kom 
je hem tegen, de nieuwjaarsbrief. 

Een kleuter-nieuwjaarsbrief uit 2004. 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Het schrijven ervan is een bijna 
uitsluitend Vlaamse aangelegen
heid. Hier en daar in Wallonië vind 
je hem ook nog. Een paar eeuwen 
geleden kende men in Nederland 
ook dit gebruik maar het is er 
teloor gegaan. 

Op 1 januari wordt door de kinde 
ren aan ouders, grootouders, peter 
en meter een nieuwjaarsbrief voor
gelezen. De brief is meestal een 
dubbelgevouwen versierd kaftje 
met tekst aan de binnenkant. In de 
kleuterklas oefenen kindjes vanaf 
3 jaar samen met hun juf de voor
gedrukte of geschreven tekst. Vanaf 
het 1>~> lee~aar wanneer ze kunnen 
lezen en schrijven tot het 511e zetten 
de kinderen op school eigenhandig 
hun op rijm gemaakte wensen op 
papier. Na het overhandigen van 

An Willems schreef dit gedichtje in 
het eerste leerjaar. 

Glenn uit Zondereigen kleurde deze nieuwjaarsbrief en 
vulde enkele woordjes in. 
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de nieuwjaarsbrief volgen in ruil 
voor de wensen en de kusjes de 
cadeautjes en de centel"'. 

Bij de overstap van de lagere 
school naar het middelbaar houdt 
deze traditie op. 
Oe tiener voelt zich dan te groot 
voor het lezen van een brief maar 
een aanvulling op zijn zakgeld is 
nog steeds welkom! 
Hun grappig bedoelde wensen, 
mondeling, kort en krachtig, laten 
dan ook aan duidelijkheid niks te 
wensen over. Deze klinken zo: " 
Liefste peter, hoe meer je geeft hoe 
beter. " of " Ik geef je een zoen. 
geef mij dan de poen. "of" 25 
euro is goed 50 is nog beter. " 

Oorsprong 

De nieuwjaarsbrief is een Vlaamse 
traditie die zijn oorsprong kent in 
het midden van de 16"' eeuw. 
In 1563 besliste de Franse koning 
Karel IX dat 1 januari voortaan 
nieuwjaarsdag zou zijn. Na de 

Tot begin 20e eeuw schreven 
kinderen van rijke afkomst hun brief 
in het Frans, zoals hier in 1929. 
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invoering van de gregoriaanse 
kalender in 1582 werd 1 januari 
als nieuwjaarsdag aanvaard in 
steeds meer landen van Europa en 
daarna in de wereld. Nieuwjaars
brieven bestonden enkel in rijke en 
industriële kringen. Ze werden in 
het Latijn en in dichtvorm geschre
ven. Dat er nog brieven uit die 
tijd bewaard zijn gebleven is zeer 
uitzonderlijk. 

Er is nog een exemplaar terugge
vonden van de Antwerpse drukker 
Jan Moretus (1543- 1610), 
schoonzoon van Christoffel Plantin 
( 1520 -1589 ). De brieven die 
geschreven of gedrukt werden 
waren van de elite voor de elite. 

Evolutie 

Vanaf de 18d• begin 1 9de eeuw 
werden nieuwjaarsbrieven uitge
voerd in hout -of kopergravure. Ze 
waren bestemd voor kinderen aan 
hun ouders, dienstboden aan hun 
meester, vrijers aan hun geliefden. 

Nieuwjaarsbrief uit 1938. Let op de 
mooie versiering. 

In het midden van de gegraveerde 
kaart was ruimte vrijgelaten om 
zelf iets te schrijven. 

Tot de 1 9de en het begin van de 
20·•• eeuw schreven kinderen van 
rijke afkomst nieuwjaarsbrieven in 
het Frans al woonden ze in Vlaan
deren. De gewone man kon zich 
de mooie brieven niet veroorloven 
en niet alle kinderen konden naar 
school gaan. Toen de leerplicht in 
1914 werd ingevoerd geraakte de 
nieuwjaarsbrief bij de schoolgaan
de jeugd helemaal ingeburgerd. 
Rond 1920 bemerk je invloed van 
"art deco" in de versiering van de 
brieven. 
De brieven van 1920 tot 1945 
zien er luxueus uit met inklapbare 
engeltjes, ruikers, kinderen met 
bloemen en heiligenprenten. 
Geluksbrengers zoals klavertje 
vier, hoefijzer, viooltjes ontbreken 
niet. Je merkt ook dat het geloof 
belangrijk is aan de voorstellingen 
van Jezus, het Heilig Hart, St.
Antonius ... 

In 1926 was godsdienst nog heel erg 
belangrijk op school. 



In de teksten komen waarden 
als respect voor de ouders en het 
geloof tot uiting. Wensen voor een 
goede gezondheid, flink studeren, 
braaf zijn ... het komt allemaal 
aan bod. Tijdens de oorlogsjaren 
brachten de nieuwjaarsbrieven ook 
wensen voor vrede. 
Sommige brieven werden niet door 
de kinderen geschreven maar door 
de leraar in een mooi handschrift. 
Of hij maakte de aanspreektitel in 
kalligrafie. Dikwijls werd voor de 
kleintjes de brief in potlood voor
geschreven om er met pen en inkt 
overheen te schrijven. 
In de jaren 50 en 60, mijn kinder
jaren, schreef ik zelf nieuwjaars
brieven. Ik herinner mij hoe we 
tijdens de les schoonschrift ons 
uiterste best deden. We schreven 
nog met pen en inkt. Een klad, een 
veeg, een fout was het ergste dat 
je kon overkomen. Het taalgebruik 
was nog zeer vormelijk. 

De jaren 70 noemen we àe crea
tieve periode omdat de kinderen 

De meester maakte soms de 
aanspreektitel in kalligrafie, zoals hier 
in 1922. 
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Oe jongen die deze nieuwsbrief schreef, had een mooi 
handschrift {1 961 ). 

Zie hier het resultaat van de schoonschriftles in 1960. 
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Vormelijk taalgebruik in 1960 
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en de juf vaak zelf de brieven 
maakten. 
Vanaf de jaren 80 duiken stripfigu
ren op. Even later komt de nieuw
jaarsbrief zoals we die nu kennen. 
De afbeeldingen met meestal 
winterse taferelen zijn kinderlijk. 
De inhoud met wensen, bedankjes 
en goede voornemens zijn spon
tane gedichtjes. Van geloof is geen 
sprake meer. De kinderen schrijven 
met balpen of maken hun briefje 
met de computer. 

Een emotioneel ritueel 

Het voorlezen van de nieuwjaars
brief tijdens de familiebijeenkomst 
op nieuwjaarsdag is een feest! 
Wanneer mooi uitgedoste kindjes 
hun brief plechtig voorlezen wordt 
menig traantje weggepinkt. Het 
is een emotioneel moment omdat 
de kleintjes en de groten vaak met 
een danig inlevingsvermogen hun 
wensen en prachtige verzen komen 
voorbrengen. Zelfs als het voorle
zen gebeurt met knikkende knieën, 
stotterend, verlegen of met de 
slappe lach, een spontaan applaus 
klinkt door de huiskamer. 

De nieuwjaarsbrief brengt jong en 
oud dichter bij elkaar. 
Het schrijven en voorlezen ervan 
is een mooie en unieke traditie 
om fier op te zijn en om verder te 
zetten. 
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De 'moderne' nieuwjaarsbrieven 
(2007). 
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Jef Verheyen en Elza Hermans uit Zondereigen luisteren 
naar de nieuwjaarswensen van hun kleinkinderen. 



Merkwaardigheden (71) 

Een lBe~eeuws werkboekje 

ANTOON VAN TU IJL 

Er zijn (gelukkig nog steeds) 

mensen die oude spulletjes en 

documenten bewaren, ook al 

lijken die geen waarde te heb· 

ben. Ook zijn er mensen die - bij 

bijvoorbeeld een verhuizing of na 

een overlijden - dit soort verzame

lingen moeten opruimen. Amalia 

hoort met enige regelmaat, dat in 

zo'n geval een container gehuurd 

wordt.. .. De rest laat zich raden. 

A ma/ia ervaart echter ook dat 

sommige mensen met aandacht 

spullen opruimen en op tijd aan 

de heemkundekring denken. Van 

een lid dat zo redeneerde, kregen 

we enige tijd geleden een mooie 

verzameling documenten en 

paperassen. Het meest onooglijke 

onderdeel van die schenking, 

blijkt tegelijk het interessantst te 

zijn. (Afb. 1} 

Ontdekkingstocht 

Het gaat om een bundeltje antiek 
papier, gewikkeld in een wat stug 
geworden stukje perkament. bijeen 
gehouden met een veter. Na het 

Afb.l 

voorzichtig geopend te hebben, 
blijkt het een boekje te zijn. 
Opengelegd is het 16 cm hoog en 
de bladzijden zijn 9 cm breed. Die 
pagina's bestaan uit dun, hand
geschept papier. Ze zijn op zeer 
eenvoudige wijze met hennepgaren 
tot een boekje in het perkamenten 
omslag genaaid. Het openvouwen 
en lezen, blijkt een leuke ontdek· 
kingstocht te zijn. Het gaat hier om 
een aantekenboekje waarin iemand 
ruim tweehonderd jaar geleden zijn 
werkzaamheden noteerde. Vaak 
vermeldt hij ook voor wie hij een 

bepaald werk verrichtte en wat hij 
daarvoor rekende. 

Herkomst 

Dit boekje komt uit de nalaten
schap van een vroeger lid van 
Amalia, die een generatie of wat 
terug Van Goois in haar stamboom 
had. De eigenaar van het boekje 
heeft zijn eigen naam nergens 
vermeld. Bij de schenkers is die 
ook niet bekend, maar ze ver
moeden dat het een Van Gooi Is. 
In bestaande stamboomgegevens 
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vinden we een paar Van Goois 
die leefden in de periode dat het 
boekje gebruikt is. Jaartallen die 
we er in aantreffen gaan van 1794 
tot 1806. Chrisliaan van Gooi werd 
geboren in 1766. Er is een Adriaan 
van Gooi die leefde van 1768 tot 
1849 en een Adrlanus met de 
jaartallen 1736 tot 1814. Dan 
is er nog een Christiaan (1761-
1839}. We komen ook nog tegen 
een in 1771 geboren Bernardus, 
een in 1773 geboren Cornelis en 
een Jeannes die In 1826 overleed. 
Al deze mannen hadden hun werk
zame leeftijd in de periode dat ons 
werkboekje gebruikt werd. 

Merkwaardig is echter dat zomaar 
ergens in het boekje twee pagina's 
zitten waarop de geboorte van 
zes kinderen genoteerd staat. Die 
heten allemaal Van der Voort. Zou 
een Van Gooi de namen van ander
mans kinderen opschrijven in zijn 
persoonlijke 'agenda'? Dat lijkt me 
te merkwaardig om waar te zijn. 
Kortom: we vinden geen zekerheld 
over de oorspronkelijke eigenaar 
van dit bundeltje 

Veelzijdig werk 

De man die wij niet op het spoor 
kunnen komen, heeft wel inte
ressante sporen nagelaten. Hij 
schreef gedurende een periode 
van enkele jaren - op de grens van 
de achttiende en de negentiende 
eeuw- zijn werkzaamheden op. 
De man heeft een redelijk goed 
handschrift en beheerst de taal 
behoorlijk. Blijkbaar schreef hij met 
een ganzenveer of een rietpen. Zijn 
inkt blijkt niet steeds van dezelfde 
kwaliteit geweest zijn. Er zijn bleke 
stukjes tekst bij. terwijl andere nog 
stevig van kleur zijn. 
Laten we proberen zijn notities te 

Afb.2 

Op bladzijde 1 vallen de jaartallen 
het meest op. Je denkt in eerste in
stantie dat er 1496 en 1493 staat, 
maar het is 1796 en 1793. We 
lezen: Lant 19 rode ... Dit zal gaan 
over het bewerken van 19 roeden 
akker. Nog vier karre gebracht 
naar ackermole ... Dat kost 12 

ontcijferen. Afb.3 
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stuivers. Een kar zant bezorgt hij 
voor 4 stuivers. Boeren gebruikten 
regelmatig zand om hun voorraad 
mest te vermeerderen. Fijn wit 
zand werd gebruikt om kannen 
en klompen schoon te schuren. 
Hij heeft ook nog twee karre mis 
(mest) ge ... (Afb.2) 



Afb.4 

Op bladzijde 3 geeft hij een mooi 
overzicht van bewezen diensten. 
1796 Geleverd en ... voor Corne· 
/is Rotans den 9 april halve dag 
- nog halve dag- 3 karre mustert 
gehaald - schot geploegd - kar 
zant - dito se hof geploegd - kar 
zant - 3 karre musterd gehaald 

Afb.S 

in den erms bem(d) ... daarvoor 1 
gulden. Nog ge levert 100 en 10 
g(arven) strooij daarvoor 5 g . ... 
kar torf. 

Uit deze pagina blijkt dat de man 
van vele markten thuis is. Hij 
ploegt andermans akkers, hij levert 
zand, levert takkenbossen (mus· 

terd) voor de broodoven en turf 
voor het haardvuur. (Afb.3) 

Op bladzijde 4 en 5 blijkt hij te 
werken voor den Heer Verbunt. Hij 
schrijft bosse strooijen schobbe 
strooij. Het verschil tussen bossen 
en schobben kan te maken hebben 
met gedorst stro en uitgeschud stro 
dat bedoeld is om het dak te dek
ken. Op pagina 5 sta ik voor een 
raadsel. Hij levert den 17 april kar 
dele en op 16 may nog eens een 
kar dele. Ik kan niet achterhalen 
wat hij met dele bedoelt. Kent een 
van de lezers dit woord? (Afb.4l 
In het met potlood geschreven deel 
ontcijferen we de naam eykele bos 
(Eikelenboschl. 
Op bladzijde 7 noteert onze werk
man: Kasper Martens heeft van 
mij 10 rode land gehad en mis 
gevuurd (?) voor samen 1 gulden. 

Op pagina 8 en 9 geeft onze man 
aan dat hij voor de heer Martens 
(?) werkt, goederen levert en ver· 
voert. Er worden oude landbouw
termen genoemd. We vinden: store 
leggen (tuinbonen zaaien). schof 
geplagt (gedurende een bepaald 
aantal werkuren heideplaggen ste
ken). strosset gehaald (strooisel, 
bijvoorbeeld gemaaide heide voor 
in de potstal). Hij heeft stro ge· 
kocht tot alpen (in Alphen). Verder 
spreekt hij over 2 veriele haver en 
een half vertele gerst (een veertel 
is een inhoudsmaat). (Afb.5) 

Op pagina 11 komen we ook oude 
namen tegen. We lezen: half /ope 
garst (een lopen of lopenzaad is 
een oppervlaktemaat die gerela· 
teerd is aan een inhoudsmaat). 

Een lopen grond is zo groot als 
een boer met één lopen rogge kan 
bezaaien. In de praktijk is dat 21.6 
liter. De bezaaide oppervlakte komt 
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Afb.6 

Afb.7 

Afb.S 
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dan neer op ca. 30 x 30 meter. 
Een veertel is vier lopenzaad groot. 
Verder schrijft hij: /ope bokwij. Het 
gaat hier om boekwijt Dit gewas 
werd vroeger op de zandgronden 
veel verbouwd en verwerkt in 
brood. pap en balkenbrij. 

Het jaartal op bladzijde 13 ( 1894) 
moet een vergissing zijn. Onze 
werkman kan niet zomaar een 
eeuw verder springen in zijn reke
ningen. Het grote kruis betekent 
beslist dat Mans Hendrikx niet 
meer bij hem in het krijt staat. 
(Afb.6) 

Onderaan op pagina 14 vinden 
we nog een mooie term. Er staat: 
vijftig steen strooij. Steen is een 
oude gewichtsmaat, vooral gebruikt 
voor hooi en stro. (Afb 7) 

Op pagina 16 valt meermalen de 
term bakgeld. Dat lijkt duidelijk. 
Wanneer dit woord echter gecom
bineerd wordt met twee /ope bak
geld, dan vind ik dit te merkwaar
dig om het te kunnen verklaren. 

Op bladzijde 19 vinden we de 
omschrijving kar vlagge en 3 
karre vlagge. We kennen twee 
termen voor wat de boeren vroeger 
op de heidevelden gingen halen. 
Sommigen hebben het over heide 
plaggen, wanneer ze echt zoden 
staken. Anderen spreken van heide 
vlaggen. Daarbij werd met de vlag
zeis meer oppervlakkig strooisel 
verzameld. 

Wanneer onze werkman een halve 
dag bokwij gedorsse heeft. rekent 
hij daarvoor 1 gulden (blz.20). Na 
een lege pagina volgen er op de 
bladzijden 22 en 23 geheel andere 
aantekeningen. Hier vermeldt hij, 
zoals eerder gemeld, de geboorte 
van een aantal kinderen Van der 

( 



Voort. Anna Cornelia, Jeannes B .• 
Adriaan, Wilhelmus. Joanna Maria 
en Cornelis worden allemaal ge
boren rond de eeuwwisseling van 
de achttiende op de negentiende 
eeuw. (Afb.8) 

In 1806 blijkt onze werkman ook 
nog andere diensten verleend te 
hebben. Op pagina 25 lezen we: Ik 
heb op het hemelrijk (een plaatse
lijke veldnaam) gemeten land voor 
de weduw Anemaat 18 rode land 
gemeten voor Van Dasdonk 8 rode 
Voor de weduwe Maijers 6 rode Afb.9 

Wal van Gils 20 rode. (Afb.9) 
Hij noemt andere toponiemen, 
want hij is ook eens naar de 
Hayhoef gerede. (Afb.l 0) Ook was 
hij twee keer in Ulicoten actief. Hij 
schrijft echter de ene keer 01/ecote 
en de andere keer Uflekote. Hij 
zaaide er gerst en boekwijt en re
kende daar 3 gulden voor. (Afb.ll) 

Ploeteren 

Gaan we ervan uit dat deze man 
moest leven van de genoteerde 
werkzaamheden? Dat lijkt me niet 
logisch. Hij zal ook thuis zijn werk 
gehad hebben op eigen grond en 
in eigen hof om daarmee voor zijn 
eigen gezin de dagelijkse kost te 
verdienen. Samen met de in zijn 
'zakagenda' opgesomde hand- en 
spandiensten, moet deze man 
lange werkdagen gemaakt heb
ben. Merkwaardig blijft dat hij zijn 
werken noteerde. Hadden in het 
verleden maar meer mensen dat 
gedaan! En hadden maar meer 
mensen dit soort persoonlijke 
juweeltjes bewaard. 
Dit zou een les kunnen zijn voor 
ons. Wat wij nu vastleggen over 
ons dagelijkse leven, kan over 
tweehonderd jaar interessante 
'Merkwaardigheden' opleveren. 
Wie schrijft die blijft! 

Afb.lO 

Afb.ll 



Arme Amalia (78) 

ANTOON VAN TUIJL 

Met genoegen vermelden we weer 

een aantal schenkingen die ons 

aangeboden werden na het ver

schijnen van het vorige nummer. 

De stroom blijft aanhouden en is 

altijd weer heel gevarieerd. Wij 

ontvingen: 

-een verzameling boeken, waar
van wij er enkele opnamen in onze 
verzameling en voor de andere een 
passende bestemming vonden -
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een paar gedetailleerde geologische 
kaarten van Breda en omgeving 
-twee kraaienpoten uit de periode 
van de grote botersmokkel -een 
serie bidprentjes- enkele oude 
jeugdboekjes, een natuurboekje, 
een boekje over de vroegere 
huwelijksmoraal en een oude 
catechismus - een wandtegeltje 
van de BVB (vroegere bejaarden
bond) met een afbeelding van de 
St. Salvatorkapel - een Japans 
theeservies. bestemd voor onze 
Japanse kamer - een herden
kingsbeker van de opening van 

het vernieuwde gemeentehuis van 
Baarle-Nassau - twee in blauw 
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bedrukte metalen schaaltjes 
twee sigarenbandjes - een bundel 
tijdschriften 'Het onbekende Ne
derland' -een inktlap - een serie 
foto's van Baarlese voordeuren 

een luchtfoto van Baarle - een 
aantal foto's, compleet met namen. 
Dat zien we graag! - enkele menu
kaarten. Die geven mooie infor
matie over de aard van vroegere 
feesten - drie plakboeken vol met 
zeer oude, oude en meer recente 
bidprentjes- enkele emblemen 
en insignes van de brandweer van 
Baarle-Nassau -een mooie repro
ductie van het schilderijtje 'O.L.Vr. 
van den Drogen Boom' van Petrus 
Christus - een grote groepsfoto met 
alle kinderen van de Zevensprong 
(de vroegere meisjesschool van 
B-N.) gemaakt bij gelegenheid van 
het afscheid van zuster Cherubine 
HappeL Alle namen staan op 
een bijgeleverde lijst! - een serie 
foto's van Baarlenaren (Familie 
Willemsen). Ze zijn gemaakt rond 
1900 en tijden WO I. - Een serie 
documenten, diploma's en waar
depapieren - een kinderboekje 
- een viertal videobanden waarop 
verschillende thema's staan - een 
(wijn)kist vol met fragmenten van 
oude stenen pijpen. 

Wij danken de volgende schen
kers: - Mevr. Van Dijk-Klaassen -
Femie Lückman - Kamiel Mertens 
- Fon Gulickx - Agnes Kin - Zr. 
Anita Murmans - Ludo Jespers 
- Will Verheijen - Louis Verschue
ren - Ad van Tilborg - Jacqueline 
Janssens-Van Gooi-Tiest Hurks 
Lco en Maria Voeten. 
We vermelden ook nog maar eens 
Ad Kusters, die ons trouw rouw
brieven, bidprentjes en rouwad
vertenties bezorgt. De Werkgroep 
Genealogie is haar daarvoor zeer 
erkentelijk. 

Herinneringen aan 
vrouwenkamp Ravensbrück 

Amalia meldde zich aan als 'Vriend 
van de Boshut'. Dit was een 
gevolg van onze betrokkenheid bij 
de Open Dagen die Anne Pillen 
organiseerde in en rond de Boshut, 
het voormalige huisje van Sonja 
Prins. (Zie haar artikel in het vorige 
nummer van Van Wirskaante). 
Anne bezorgde ons een dichtbun
del van Sonja Prins. Ik neem hier 
graag een van de gedichten over. 
Het zit vol herinneringen aan het 
vrouwenkamp Ravensbrück, dat 
Sonja overleefde. 

Weer een winter in 
Wij komen door een dorp op volle 
wagens-
zoveel waarvan ik niet meer wist. 
Rijdend worden de gedachten 
losgeslagen. 
De tranen stromen langs mijn 
gezicht. 

Eens hoorde ik bij hen die voor 
elkander zorgen, 
elkaar beschermen, keer op keer, 
voor hun beminden alle dagen 

werken. 
Ik ben geen moeder meer! 

Een ander neemt mijn kinderen 
als allen vluchten. 
Ik weet niet waar ze zijn. 

Zij geloofden mij en zij vertrouw
den mij. 
Dat is nu alles schijn. 

Morgen staan wij weer de ganse 
dag op 't veld 
bij bossen rood. 

Tussen blauwe sparren steekt een 
gele berk. 
De herfst bloeit vruchteloos 

voor ons, die al ons hopen en 
verlangen zetten 
op zijn gewin. 

Nu gaan wij, honderden gevangen 
vrouwen, 
weer de winter in 

zo vol verdriet, dat overvloeit 
wanneer men sterft 
en dan geneest. 
Alles wat ons waarde gaf 

dat is geweest. 

Wij sterven niet, wij houden onze 

scherpe pijn 
en weten ook waarvoor. 
Wij werken moe van dagbegin tot 
aan het eind, 
de winter door. 

Boshut 
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Toeristisch project "WOl in de grensregio. 
Vergeten? Opgehelderd!" (4) 

HERMAN JANSSEN 

In het kader van de WOl-her-

denking "2014-2018" zijn in de 

provincie Antwerpen nu af een 

zeventigtal activiteiten aange

meld, waaronder de heruitgave 

van het boek "De rakkers der 

grenzen" door Studium Generale 

vzw uit Balen in samenwerking 

met onze vereniging. Dit boek 

werd op 4 november l.I. bij Ama· 

/ia gepresenteerd. Er is nog een 

kleine voorraad beschikbaar. Wie 

interesse heeft, kan tijdens de 

openingstijden in het Heemhuis 

"Doodsgevaar - Oanger de mort". Dit bord werd jaren geleden opgeploegd 
in Wortel-kolonie, aan de grens met Castelré. Vermoedelijk is het een 
waarschuwingsbord, behorend bij de elektrische grensafsluiting. 

terecht. Het boek kost 20 euro. staat, vindt u terug op: http:// Alleen in Weelde-Statie (gemeente 
Ravels) zijn definitieve afspraken 
over een locatie gemaakt. 

Wanneer alle exemplaren verkocht www.provant.be/vrije _tijd/cultuur/ 

zijn, kan het boek op bestelling 

gekocht worden. Het is dan wach

ten tot er een tiental gegadigden 

op de wachtlijst staan, waarna de 

bestelde boeken worden bijge

maakt. Daarnaast is er het project 

"WOl in de grensregio. Vergeten? 

Opgehelderd!", waarover u hieron· 

der weer wat meer verneemt. Het 

volledige overücht van wat er in 

de provincie Antwerpen op stapel 
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erfgoed/great _war/ 

De voorbije maanden is er weer 
hard gewerkt. vooral aan het derde 
en het vierde luik van ons project: 
de cursus en het boek. Daarover 
verneemt u meer in de volgende 
afleveringen van deze rubriek. 
Voor de dodendraadfietsroute is 
al veel overleg gepleegd. echter 
vooral over de juiste locaties voor 
de informatieborden. Zo waren er 
contacten met particuliere grond
eigenaars en huurders en met de 
vijf participerende gemeenten. Er 
is nog een lange weg af te leggen. 

Her en der duiken allerlei proble· 
men op, zoals landschapsbescher
ming, ecologische hoofdstructuren, 
staatseigendom en geplande 
ruilverkavelingswerken. Er zal een 
tandje bijgestoken moeten worden 
om alle infoborden een plaatsje te 
geven. Onlangs werd ook beslo
ten om een extra bord te voorzien 
aan de Haldijk, waarschijnlijk ter 
hoogte van de kruising met het 
Castels Baantje. Op die manier 
wordt de lange afstand tussen de 
borden van Loveren en Halschoor 
gehalveerd. 



Oe geplande wandelroute in Baarie-centrum moet lichtjes gewijzigd worden omwille van de nog op te richten basisschool 
naast het Belgische gemeentehuis. 

Te voet op oorlogspad 

In onze voorstelling van het WOl
project zijn we, na de fietsroute, 
aanbeland bij het tweede on
derdeel: de oorlogswandelingen. 
De wandelende toerist willen wij 
enerzijds informeren over de heel 
bijzondere situatie van de destijds 
vrij gebleven Belgische enclaves 
in Nederland en anderzijds over 
de gevolgen van de oorlog voor 
Zondereigen. Deze buurt was 
immers wél bezet en werd medio 
1915 door de dodendraad van het 
gemeentelijk centrum afgesloten. 

Een eerste wandeling loopt dan 
ook door het centrum van Baarle 
en passeert langs verscheidene, 
tijdens de oorlogsjaren heel belang
rijke locaties. Op Belgisch grond-

Wandelroute in Zondereigen. 
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Bezoek aan het Vredesmonument de Dodendraad. 

gebied wandelen we bijvoorbeeld 
langs het toenmalige gemeente
huis, het postkantoor (het enige 
vrij gebleven Belgische postkantoor 
langs de grens met Nederland), 
het zendstation MN7 (waarvan 
het belang moeilijk overschat kan 
worden) en het woonhuis van de 
burgemeester, het centrum van 
het verzet. Plaatsen van belang 
in Baarle-Nassau zijn de Singel 
met het gemeentehuis en de 
marechausseekazerne, het station 
(waar gewonde krijgsgevangenen 
werden uitgewisseld), het cultureel 
centrum en het plein van Loveren 
(waar Nederlandse soldaten inge
kwartierd waren) en de controle
poort ter hoogte van de Goorweg, 
onderdeel van de Nederlandse 
kippengaasomheining rond het 
centrum van Baarle. 
Informatie voor de wandelaar in 
Baarie-centrum zal ter beschikking 
komen via vier borden van de fiets
route en een wandelbrochure, op 
te maken samen met VW Baarle. 
Ook een paar ingesproken verha
len, te downloaden op een nog op 
te richten website(paginal, staan 
ter beschikking van de wandelaars. 
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In Zondereigen wordt een wande
ling uitgezet langs het Vredesmo
nument de Dodendraad en de 
geplande nieuwe reconstructie van 
de dodendraad met schakelhuis. 
Tal van anekdotes en bijzonder
heden zullen ook hier samen met 
VW-Baarle in een folder worden 
verwerkt en ook hier zijn ingespro
ken verhalen te beluisteren. Beide 
wandelingen worden blijvend 

bewegwijzerd en opgenomen in 
het toeristisch aanbod. 

Wie volgt? 

Aan heemkundekringen uit de 
omgeving wordt de mogelijkheid 
geboden om aan te sluiten bij ons 
initiatief. Het zou mooi zijn om op 
toeristisch gebied gezamenlijk een 
mapje met WOl-wandelingen te 

Op 17 juli 2011 werd Lionel Vandenberghe met het 
Davidsfonds van Halle-Zoersel in Zondereigen rondgeleid. 
Hier zien we hem bij het herdenkingsmonument naast de 
kerk. 
Vandenberghe is Vlaams politicus en vredesactivist. 
Van 1989 tot 2002 was hij voorzitter van het 
IJzerbedevaartcomité. 



Kerkhof van Merksplas-kolonie. 

Tijdens WOl was in dit huis het bekende café Venhoef, bij 
Frijters (Baarle·Grens). Het was een verzamelplaats van 
grenspassanten, smokkelaars, commiezen en militairen. 

Traject van de dodendraad tussen Castelre en Wortel. 
\ 

Î-

kunnen aanbieden. Merksplas kan 
(eventueel samen met Rijkevorsen 
een wandeling uitstippelen in de 
omgeving van Merkspias-kolonie 
en Bolk. Op het kerkhof van de 
kolonie werden veel slachtoffers 
van de Spaanse Griep begraven. 
Het Bolks Heike was een ge
kende verzamelplaats voor wie de 
Belgisch-Nederlandse grens wou 
passeren. Verder leent in Merks
plas ook de Heikant zich voor een 
wandeling, richting Witte Kei en 
het Smokkelbruggeske. In Ravels 
zijn er plannen voor wandelingen 
in Weelde-Statie en aan de hoge 
brug over het kanaal. Daar werd 
zelfs de mogelijkheid geopperd 
om zelf een reconstructie van de 
dodendraad te realiseren. 
Erfgoed Hoogstraten kan een wan
deling uitzetten langs het Withof, 
de watermolen, Wortel-kolonie en 
Castelre. Mogelijkheden genoeg, 
maar het zijn de omliggende 
heemkundekringen die ermee aan 
de slag moeten. Afwachten dus of 
het voorstel aanslaat. 



Een bijzondere geschiedenis verteld door Kees Schoenmakers 

Driek Schoenmakers uit Ulicoten met 
Napoleon op veldtocht naar Rusland in 1812 
Woord vooraf van de redactie 

Bijzonder blij zijn wij met deze bijdrage voor Van Wirskaante welke wij 
ontvingen van Kees Schoenmakers uit Teteringen. Kees is een nazaat 
van Driek Schoenmakers uit Ulicoten. Ook de grootouders van Kees, 
Cornelis Schoenmakers (1872-1952) en Rosa/ia Olislagers (1878-
1960), zijn afkomstig uit Baarle-Nassau. Corne/is is geboren in de 
Dektstraat in het gezin van een landbouwer, tevens rietdekker. Rosa/ia 
is geboren op Schaluinen, eveneens in het gezin van een landbouwer. 

Driek werd op de Maaijkant in Ulicoten geboren op 10 september 
1788. Hij nam in 1812 deel aan de Grote Veldtocht naar Rusland, 
onder aanvoering van Napoleon. Het was een barre, uitputtende tocht 
met enorm veel doden en gewonden. 
Door zeer uitgebreid (genealogisch) onderzoek in verschillende Neder
landse en buitenlandse archieven, is Kees er in gestaagd een opvallend 
hoofdstuk uit de geschiedenis bloot te leggen. Daarvoor verdient hij 
een groot compliment. Hetemaal prachtig is dat Kees in die geschie
denis vertelt over een inwoner uit ons heem en wat er zoal met hem 
onder verantwoordelijkheid van Napoleon is gebeurd. 
Beste leden van Amalia, dit artikel is bijzonder lezenswaardig! 

Militair paspoort van Henry {Hendrik; Driek) Schoenmakers: 

Haar: lichtbruin Wenkbrauwen: lichtbruin 
Ogen: blauw Aangezicht: mooi gerimpeld 
Mond: gemiddeld Kin: kuiltje in onderkin 
Gezicht: gebruind Lengte: 1.71 cm 

Het Franse militair paspoort van Driek Schoenmakers. 
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De schrijver van dit artikel, 
Kees Schoenmakers. 

Invoering militaire dienstplicht 
in Nederland door Napoleon 

Driek Schoenmakers werd tijdens 
de militaire keuring in het raadhuis 
van de gemeente Ginnekenen Ba
vel in 1811 naar zijn uiterlijk be
schreven en dat in de Franse taal 
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Napoleon in vol ornaat. 

de fotografie was immers nog geen 
sprake. Napoleon had in 1810 zijn 
broer Ledewijk Napoleon afgezet 
als Koning van Holland en plaatste 
ons land rechtstreeks onder zijn ge
zag van het Franse keizerrijk. Met 
de Zuidelijke Nederlanden (België) 
en ook Zeeuws Vlaanderen en Lim
burg had hij dit al in 1798 gedaan. 
Met als gevolg dat Napoleon per 
decreet van 3 februari 1811 ook in 
Nederland de militaire dienstplicht 
(conscriptie) ging invoeren en dat 
er 80.000 Nederlandse rekruten 
(ongeoefende soldaten) in actieve 
dienst moesten. De eerste lich-
ting die zich moest melden voor 
de keuring waren de mannelijke 
geborenen uit 1788. 

Baarlese jongemannen 
werden gekeurd 

Napoleon liet normaal gespro-
ken de jongemannen ter keuring 
komen op 20-jarige leeftijd en 
daarom sprak hij bij de eerste 
lichting van de klasse (jaargang) 
1808. terwijl de keuring plaats 
had in 1811. Uit de gemeente 
Baarle-Nassau werden op 14 april 
1811 twee en twintig jongeman
nen opgeroepen om te verschijnen 

ter keuring in het naar Franse 
gebiedsindeling zo genoemde kan
ton Ginneken binnen het arrondis
sement Breda en hel departement 
(provincie) des Deux Nethes (een 
gebied tussen de riviertjes Grote en 
Kleine Nete nabij Antwerpen, be
horend tot het stroomgebied van de 
Schelde). Baarie-Hertog viel onder 
het arrondissement Turnhout. 

ledere gemeente moest een aantal 
soldaten leveren naar rato van het 
aantal inwoners. Voor Baarle-Nas
sau waren dat zes soldaten van de 
eerste lichting van 1808. Maar wie 
van de tweeëntwintig jongeman
nen ging tot de zes "uitverkorenen" 
behoren? 

Alle goedgekeurde jongelui uit 
Baarle-Nassau moesten gezamen
lijk in Ginneken verschijnen, want 
loting bepaalde wie er werkelijk 
in Franse legerdienst moest. Niet 
alle tweeëntwintig jongemannen 
moesten voor de loting komen. 
want er waren er ook afgekeurd 
en vrijgesteld na de keuring. Je 
ontkwam aan de dienstplicht als 
je vóór 1 januari 1811 getrouwd 

was, godsdienstbedienaar was, 
enige zoon van een weduwe, het 
oudste weeskind of bij ernstige 
lichamelijke of geestelijke gebre
ken. Soms bracht men zich met 
opzet lichamelijk letsel toe om de 
dienstplicht te ontlopen. Zo was 
er een zekere Adrianus Verheijen 
uit Baarle-Nassau. die afgekeurd 
werd omdat hij een of meer kootjes 
miste van zijn rechterwijsvinger. 
Opzet? Zonder wijsvinger kon je 
immers geen geweer bedienen! De 
tijdsduur van de dienstplicht was 
ook niet mis; vijf jaar in vredestijd 
en onbeperkt in oorlogstijd. 

Driek werd uitgeloot 

De tien goedgekeurde jongeman
nen uit Baarle-Nassau (tezamen 
met goedgekeurde jongelui uit 
Chaam - Alphen - Ginnekenen 
Bavet - Gilze-Rijen - Geertrui
denberg - Made en Drimmelen 
Rijsbergen - Zundert) pakten bij de 
loting in kanton Ginneken allemaal 
uit een hoeveelheid kokertjes 
ieder een kokertje met daarin een 
opgerold briefje met een nummer. 
Daarna werd medegedeeld welke 

Een handvol houten kokertjes. 
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Het lotnummer stond op een opgerold 
briefje dat in een kokertje stak. 

nummers in werkelijke dienst 
moesten. 
Oriek Schoenmakers had geluk. Hij 
werd uitgeloot. Drie van de klasse 
1808 uit Baarle Nassau werden 
ingeloot voor de Franse Marine en 
drie voor de Franse Landmacht. 

Schrijven had Driek 
nooit geleerd 

Driek was op dat moment boeren
knecht in Merksplas. Hi j was in 
1811 twee en twintig jaar, maar 

Gedeelte uit testament van Hendrik Schoenmakers, verleden voor notaris J. 
Verhoeven te Gilze, 12·06·1857: 
"de getuigen en mij Notaris onderteekend met uitzondering van den erflater, die 
verklaard heeft wegens ongeleerdheid zijnen naam niet te kunnen teekenen." 

had al veel meegemaakt. Hij was 
geboren op 10 september 1 788 in 
Ulicoten op de Maaijkant. als zoon 
van landbouwer Adrianus Johan
nes Schoenmakers en Johanna 
Henrica van Bedaf. 
Toen hij vier jaar oud was stierf 
zijn moeder en twee jaar later 
zijn vader. Hij kwam als zesjarig 
weeskind in huis bij de wettelijk 
als toeziend voogd aangestelde 
oom Adriaan van Bedaf, landbou
wer in Ulicoten. Driek had nog 
een oudere broer, Johannes (Jan) 

Schoenmakers (16-09-1786) en 
die ging naar het gezin van zijn 
oom en tante, Adriaan Paulussen 
en Maria van Bedaf, hoveniers 
(stadsboeren) aan de Haagdijk in 
Breda. Jan Schoenmakers was 
geboren vóór 1788 en werd dus 
niet opgeroepen voor de militaire 
keuring (tot ongeveer 1960 zijn er 
veel nakomelingen van hem hove
nier geworden met een boerderij 
midden in de stad Breda, meestal 
in een steegje dat uitkwam op de 
hoofdstraat; ze verkochten melk, 

Kaart van Ulicoten uit de periode 1836·1843 waarop ook de buurtschap 'Maaikant' staat ingetekend 
{Historische Atlas Noord-Brabant. Uitgeverij Nieuwland, 2005). 



groenten en fruit aan de inwoners 
van Breda). 
Om onbekende redenen had 
Driek geen onderwijs gevolgd in 
Ulicoten. ondanks dat er zeker in 
de wintermaanden lager onder
wijs werd gegeven. Tot aan zijn 
dood bleef Driek dan ook officiële 
stukken tekenen met een kruisje 
of werd vermeld dat hij ongeletterd 
was en niet kon tekenen. 

Driek nam de plaats in 
van Jacques Basliaansen 
uit Ulicoten 

Driek had dus nog weinig geluk 
gekend en moet gedacht hebben: 
'Ik ga het geluk beproeven'. 
De geborenen uit 1789 (klasse 
1809) en wonend in Baarle-Nas
sau werden al snel na de eerste 
lichting van 1808 opgeroepen ter 
keuring in kanton Ginneken. Onder 
hen was Jacques Basliaansen uit 
Ulicoten, zoon van de reeds over-

leden landbouwer Piet Basliaansen 
en de weduwe Adriana Basliaan
sen-van der Avoort Hij had het 
ongeluk dat hij ingeloot werd voor 
de Franse landmacht (Armée de 
Terrel samen met nog negen 
jongemannen uit Baarle-Nassau. 

Nu had Napoleon een decreet 
opgesteld dat als iemand ingeloot 
was, hij zich mocht laten vervan
gen door een zogenaamde rempla
çant (plaatsvervanger). De weduwe 
Basliaansen-van der Avoort wilde 
haar zoon geen gevaar laten lopen 
als soldaat bij de oorlogszuchtige 
keizer Napoleon en bovendien kon 
ze haar zoon goed gebruiken op de 
boerderij, al was hij niet haar enige 
zoon. Aan vervanging door een 
remplaçant was altijd een prijs
kaartje verbonden en dat moest 
vastgelegd worden bij de notaris. 
In een klein dorp als Ulicoten 
kwam dit gauw iedereen ter are 
enDriek Schoenmakers moet bij 

zichzelf te rade zijn gegaan of dit 
iets voor hem was. Als weeskind 
had hij weinig te verliezen. Hij 
moet daarnaast zeker van avontuur 
gehouden hebben en kon een fiks 
geldbedrag bij terugkomst goed 
gebruiken om niet voor heel zijn 
leven boerenknecht te blijven. 

Er werd bij notaris Hendrik Oomen 
te Breda een notariële akte d.d. 
12-10-1811 opgesteld, waarin 
de weduwe Adriana Basliaansen
van der Avoort beloofde aan Driek 
Schoenmakers bij terugkeer een 
bedrag te betalen van Fl. 2.250,
met óók nog de rente over de eer
ste twee jaren dat hij wegbleef. Een 
gigantisch hoog bedrag in die tijd. 
Er werd wel aan toegevoegd dat 
Jacques Basliaansen ten alle tijden 
vrijgesteld zou blijven van de mili
taire dienstplicht tot aan het bewijs 
van het definitieve ontslag ('congé 
definitif') van Driek Schoenmakers 
uit de Franse krijgsdienst. 
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Gedeelte uit akte van remplaçant verleden voor notaris H. Oomen te Breda, 12-10-1811: (vertaald uit 
het Frans): 
"2.De comparante van de ene zijde verbindt zich te betalen aan comparant van de andere zijde de 
som van twee duizend twee honderd vijftig Hollandse guldens of vier duizend vijf honderd vijftig 
Francs en zesentwintig centimes, betaalbaar zodra op een wettige manier en overduidelijk zal zijn 
vastgesteld dat bovengenoemde Jacques Bastiaansen kwijtschelding zal gekregen hebben van de hele 
militaire dienst als aangewezen dienstplichtige." 

van wirskaante 2012/4 57 



De ontwikkelingen volgden elkaar 
nu razendsnel op. Driek Schoen
makers had zijn kruisje onder de 
akte bij de notaris al niet meer 
kunnen plaatsen, want hij moest 
zich al op 11 oktober 1811 
melden voor vertrek. Waar hij 
zich moest melden is niet bekend, 
maar wel dat hij gespannen was. 
In ieder geval was hij drie dagen 
later, op 14 oktober, in Antwerpen, 
hoofdstad van het departement 
des Deux Nethes. Opeens werd hij 
als jongeman uit zijn vertrouwde 
omgeving weggehaald en zonder 
veellevenservaring ging hij met 
de nodige zenuwen het avontuur 
tegemoet. Hij werd in Antwerpen 
als remplaçant nogmaals gekeurd 
en daar werd hij definitief goedge
keurd voor de Franse Landmacht. 

In Antwerpen werden alle rekruten 
ingedeeld in compagnieën van 
ongeveer honderd man en vandaar 
werd naar de standplaats van hun 
Regiment in Frankrijk afgemar
cheerd (bijvoorbeeld naar Metz, 
Versailles, Abbeville). 

Maar vanaf dat moment blijven 
we tot nu toe in het ongewisse 
waarDriek Schoenmakers met het 
Franse Regiment waar hij bij inge
deeld was, naar toe is gegaan. De 
oorzaak daarvan is gelegen in het 
feit dat de archieven van Baarle
Nassau en Breda, van Noord-Bra
bant in Den Bosch, het Nationaal 
Archief in Den Haag en het archief 
van de provincie Antwerpen in 
Antwerpen geen uitsluitsel geven 
over het juiste Regiment van 

Bewijs van herkeuring in Antwerpen, 14-10·1811: {vertaald uit het Frans) 
"Ondergetekende, dokter en chirurg van de Marine bevestigt dat genoemde 
Henry Schoenmakers geschikt is bevonden om aangenomen te worden als 
remplaçant. Antwerpen 14 oktober 1811." 
(o.a. ondertekend door de chirurg en LA. Sauset, luitenant-kolonel van het 
18de Regiment Infanterie de ligne), 
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Driek Schoenmakers. En Napo
leon had ter voorbereiding op de 
Grote Veldtocht naar Rusland wel 
meer als honderdvijftig Regimen
ten samengesteld uit jongelui uit 
Frankrijk en alle veroverde landen. 
Men noemde de Grote Armée wel 
'het Leger der twintig Naties'. leder 
Regiment bestond uit vijf bataljons 
en zes compagnieën. In totaal telde 
ieder Regiment ongeveer 3.800 
militairen. Ook de administra-
tie daarvan had Napoleon goed 
geregeld. leder Regiment beschikte 
over een Regimenisboek waarin 
alle gegevens (o.a. de militaire pas
poorten) van alle soldaten stonden. 
Ook als ze deserteerden, in het 
ziekenhuis belandden door schot
wonden of gedood werden tijdens 
oorlogshandelingen. Daarnaast 
ging er een Logboek mee, waarin 
alle krijgsverrichtingen vermeld 
werden, maar ook de dagelijkse 
marsroute en bijzondere weder
waardigheden. En de dagelijkse 
marsroute in oorlogstijd was niet 
mis onder Napoleon: een gewone 
dagmars omvatte dertig à veertig 
km en dat ging in de 'pas ordinaire' 
d.w.z. zesenzeventig passen per 
minuut, maar een geforceerde dag
mars was vijftig à vijfenvijftig km 
en ging in de 'pas acceleré' d.w.z. 
honderd passen per minuut. 

Een barre, uitputtende tocht 

Onderweg naar het Russische oor
logsgebied deed een rekruut de no
dige ervaring op van de veteranen 
in het Regiment. Maar verder had
den ze een hondenleven. Steeds 
verder weg van huis en haard 
door iedere dag verplaatsing, met 
dikwijls slecht onderdak en slecht 
slapen. Kleding en schoeisel van 
slechte kwaliteit, de doodsangst 
voor overvallen van de Russische 
Kozakken. Hoe verder weg, hoe 
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De enorme ontberingen tijdens de veldtocht zijn hier heel goed uitgebeeld door 
een schilderij van J. Huijkens uit Papendrecht. 

slechter de aanvoer van voldoende 
voedsel en dus moest de omgeving 
afgestroopt worden naar al wat 
eetbaar was voor mens en paard. 
Ook de medische verzorging was 
onder de maat: vele gewonden 
stierven onderweg aan wondkoorts 
of ledematen werden zonder verdo
ving geamputeerd. En daarbij werd 
een strenge discipline gehandhaafd 
met nagenoeg geen persoonlijke 
vrijheid. En in deze omstandighe
den trok ook Driek Schoenmakers 
Rusland binnen. Maar hoe, waar 
en wanneer hij zich verplaatste 
blijft jammer genoeg vooralsnog 
een raadsel. 

Heel veel Regimenisboeken en log
boeken uit die tijd zijn bewaard ge
bleven in het archief van de Franse 
Landmacht in Frankrijk. Ondanks 
twee keer een bezoek aan dat 
Franse legerarchief in Chateau de 
Vineennes in Parijs, bleven nadere 
gegevens over o.a. zijn marsroute 
naar Rusland onvindbaar, omdat 
in Nederlandse archieven ner
gens zijn Regiment geregistreerd 
staat. En Napoleon had meer als 
honderdvijftig Regimenten v:>or de 
inval in Rusland en je mag maar 
drie Regimenisboeken per dag 

inkijken in het Franse legerarchief 
in Parijs. In een van die vele grote 
en dikke Regimenisboeken zal hij 
zeker staan. 

Toon Kools van de 
Hoogstratensebaan wist 
het een en ander te vertellen 

Door mondelinge overlevering is 
wel iets meer bekend over Driek. 
Antonius Jacobus (Toon) Koels 

Toon Kools met wie Kees 
Schoenmakers uitvoerig heeft 
gesproken. 

(1904-1986) woonde in een boer
derij aan de Hoogstratensabaan nr. 
ll (nu nr. 21) in Baarle-Nassau 
en was een nazaat van Driek 
Schoenmakers. Zijn oma, Johanna 
Schoenmakers (1834-19 2 2), 
dochter van Driek Schoenmakers, 
vertelde op de winterdag onder de 
open schouw wel eens verhalen 
over haar vader Driek. 
Door mijn stamboomonderzoek 
naar de familie Schoenmakers 
kwam ik omstreeks 1980 bij hem 
uit. En gezeten bij dezelfde open 
schouw vertelde Toon Kools on
derstaand verhaal, aangevuld met 
enkele historische feitjes. 

"Napoleon verklaarde op 29 mei 
1812 de oorlog aan Rusland en 
begon aan zijn Grote Veldtocht met 
een imposant leger van 600.000 
soldaten. Driek Schoenmakers is 
door Duitsland, Pruisen, Polen 
en Litouwen Wit Rusland binnen 
getrokken. Driek had de beschik
king over een paard en was bij de 
bereden brigade. Toen hij zag dat 
het tout ging en honger, koude 
en ellende greep kregen op het 
leger. omdat de Russen zich steeds 
terugtrokken, is hij waarschijnlijk 
met ook anderen met zijn paard 
gedeserteerd. Na zijn deserteren 
ruilde hij zijn paard voor burgerkle
ren in Litouwen of Wit Rusland bij 
de door het Franse leger beroofde 
arme boeren. Omdat hij bekend 
was met het boerenwerk kon hij bij 
de landadel werk krijgen en kwam 
daar ook in de kost als boeren
knecht. Driek kon echter niet terug 
naar huis zolang Napoleon de baas 
was, want bij deserteren kreeg je 
de kogel. Napoleon's tocht naar 
Moskou werd na het bezetten 
van het door de Russen in brand 
gestoken Moskou een vreselijke 
terugtocht. De Kozakken zaten 
op zijn hielen en de barre winter 
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Boerderij Hoogstratensebaan 21 in 1979 waar Toon Kools 
toen nog woonde. 

was ingetreden. Slechts ongeveer 
80.000 soldaten keerden terug. 
Velen waren gesneuveld in de strijd 
of doodgevroren, gedeserteerd of 
krijgsgevangen gemaakt." 

Toon Koels vervolgt zijn relaas: 
"In 1813 begon Napoleon weer 
een nieuwe oorlog, maar hij leed 
tussen 16 en 19 oktober 1813 
opnieuw een nederlaag in de 
Volkerenslag bij Leipzig tegen 

in Leipzig een 'generaal pardon' 
op komst was voor alle militairen 
uit alle naties, die in het leger van 
Napoleon gediend hadden. Op 
30 mei 1814 werd dil 'generaal 
pardon' definitief en konden alle 
gedeserteerde militairen, waar
onder Driek Schoenmakers, terug 
naar huis." 

Tot zover de herinneringen van 
Toon Kools. En hij voegde er nog 

aan toe: "Den Driek kwam als een 
ander mens terug. Hij kon niet 
lezen of schrijven, maar sprak drie 
talen: Frans (Franse leger), Duits 
(in dienst bij Duits sprekende 
landadel) en zijn waarschijnlijk 
onvervalst Baols." 

Het deserteren door Driek 
wordt ontkracht door 
een archiefstuk 

De waarheid van bovenstaand 
verhaal over deserteren wordt 
ontkracht door een archiefstuk 
(request) d.d. 5-12-1814. Een 
belangrijk gedeelte hieruit luidt: 
"Dat hij suppliant ( = Driek 
Schoenmakers) met de uiterste 
nauwgezetheid zijn verplichtingen 
als remplaçant heeft vervuld en 
niet eerder naar zijne haardstede 
(lees: Ulicoten) is teruggekeerd, 
dan nadat hij van zijn krijgsgevan
genschap uit Rusland in vrijheid 
gesteld zijnde vanuit Wilna (= 

hoofdstad Litouwen, nu genaamd 
Vilnius) naar zijn vaderland met 
een groot aantal lotgenoten is op 
mars gegaan en eerst op de een en 
twintigste juli 1814 te Tilburg met 

een coalitie van Rusland, Groot
Brittannië, Pruisen en Oostenrijk. 
Deze coalitie veroverde daarna ook 
Frankrijk en Napoleon werd door 
deze geallieerden in mei 1814 af
gezet en verbannen naar het eiland 
Elba. Hij wist in februari 1815 
echter te ontsnappen en kwam 
weer aan de macht. In juni 1815 
leed hij zijn definitieve nederlaag in 
de Slag bij Waterloo nabij Brussel. 
tegen een coalitie van Groot· 
Brittannië, Nederland en Pruisen. 
Napoleon werd verbannen- en nu 
zonder ontsnappingsmogelijkheden 
- naar het eiland Sint Helena en 
bleef daar tot zijn dood in 1821. 
De landheer van Driek vernam dat 
er na de nederlaag van Napoleon 

Originele tekst van bovenstaand gedeelte uit een Request van Hendrik 
Schoenmakers aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Breda, 5-12·1814. 

60 van wirskaante 2012/4 



een groot transport is gearriveerd." 
En het was ook gebruikelijk bij het 
Russische leger dat krijgsgevange
nen verhuurd werden als goedkope 
arbeidskrachten bij grootgrondbe
zitters. 

Zolang we zijn Regiment niet 
weten zullen we niet uit de 
Franse Regimenisboeken kunnen 
achterhalen of hij gedeserteerd 
of krijgsgevangen gemaakt is of 
eerst gedeserteerd en om terug te 
kunnen keren naar Ulicoten met 
een transport zich krijgsgevangen 
heeft laten maken. In ieder geval is 
duidelijk dat hij vanaf 11 oktober 
1811 weggeweest is tot 21 juli 
1814. 

Hoe verliep het de overigen 
van de lichting 1808 en 1809 
uit Baarle-Nassau? 

(*::geboortedatum) 

Klasse I 808: 

Het origineel van het lot van bovenstaande dienstplichtigen 
van de lichting 1808 en 1809, opgesteld in het Frans in 
het najaar van 1814. 

Marijn Kusters *BN 07-11-1788; 
landmacht; was remplaçant en is teruggekeerd. 

Jacques Meeusen (Muesen/Meeuwsen?) 

Arnoud Olieslagers 
Jan Baptist Sprangers 
Augustijn van Eeten 
Adriaan Verheijen 

Klasse 1809: 

*BN 17-09-1878; 
*BN 21-09-1788; 
*BN 09-04-1788; 
*BN 19-11-1788; 
*BN 15-06-1788; 

Johannes Janssen *BN 16-04-1789; 
Petrus Kersemans *BN 31-1 0-1789; 
Cornelis Stoops *BN 19-08-1789; 

landmacht; is teruggekeerd. 
marine; is teruggekeerd. 
marine; is teruggekeerd. 

gestorven in hospitaal. 
landmacht; is teruggekeerd. 

landmacht; is teruggekeerd. 
landmacht; is teruggekeerd. 
landmacht; is teruggekeerd. 

Jan Baptist Tielemans *BN 1789; 
Adriaan van Beek *BN 1789; 

marine; is teruggekeerd. 
landmacht; gestorven in hospitaal. 

Johannes van der Avort *BN 1789; marine; is teruggekeerd. 
Henri van Gooi *BN 1789; landmacht; gestorven in hospitaal. 
Leonard van Gooi *BN 1789; 
Jacques Verhoeven *BN 1789; 
Jacques Basliaansen *BN 12-01-1789; 

marine; is teruggekeerd. 
landmacht; is teruggekeerd. 

zijn remplaçant Hendrik Schoenmakers 
*BN 10-09-1788; is teruggekeerd. 

Kwam de weduwe Basliaansen 
haar financiële verplichtingen 
na? 

Na zijn terugkeer was voor Driek 
zijn jarenlange avontuur nog niet 
ten einde. Mocht hij gedacht heb
ben dat het remplaçantenbedrag 
van Fl. 2.250,- nu uitbetaald zou 
worden door de moeder van Jac
ques Bastiaansen, dan kwam Driek 
bedrogen uit. Adriana Basliaansen
van der Avoort wilde helemaal 
niets betalen omdat, zoals wel was 
vastgelegd, Driek geen ontslagbrief 
('congé definitif') uit het Franse 
leger kon overleggen. Maar nu 
kwam de burgemeester van Baarle
Nassau voorDriek Schoenmakers 
op. Eerst werd op 14 december 
1814 een aanvraag ingediend om 
gratis rechtsbijstand, omdat Driek 
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Een bericht van overlijden van een soldaat uit Baarle
Nassau werd, indien de omstandigheden het nog toelieten, 
verzonden naar de hoofdplaats Antwerpen van het 
Departement des Deux Nethes. In dit geval: Adriaan van 
Beek (lichting 1809), voltigeur (soldaat-verkenner) van 
het 6de Regiment, 2de bataljon, 3de compagnie van de 
Keizerlijke Garde van Napoleon. In het hospitaal in Parijs 
opgenomen op 21 december 1811 en aldaar overleden op 
28 april 1812. 

Driek Schoenmakers kreeg goedkeuring om gebruik te 
mogen maken van een Pro Deo advocaat. 
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onbemiddeld was zonder enige 
have of goed. Dit verzoek werd 
gegrond verklaard en hem werd 
een advocaat toegewezen. : 

Op 5 januari 1815 vond er een 
kort geding plaats voor de raadka
mer van de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Breda. In zijn request 
werd de volgende uitleg gegeven 
door zijn advocaat van het niet 
beschikken over een ontslagbrief 
uit het Franse leger: 
A} "Dat zijne krijgsgevangenschap 

in handen der Kozakken hem 
buiten de mogelijkheid heeft 
gesteld om het 'congé defini
tif' van zijn opperhoofden te 
verlangen." 

Bl Een 'congé definitif' moet al
leen gelden als de remplaçant 
niet door de zogenaamde farce 
majeur of onvoorziene om
standigheden als de verstrooi
ing van de legers, die zonder 
weerga was in de moderne 
geschiedenis zoals Frankrijk die 
op de been had, de remplaçant 
buiten de mogelijkheid was 
gesteld er aan te komen. 

Het procederen kende toch een 
onverwachts einde. Via een 
minnelijke schikking tussen de 
weduwe Adriana Bastiaansen-van 
der Avoort en Driek Schoenmakers. 
Voor notaris Cornelis Adriaan Hen
drickx in Baarle-Nassau besloten 
ze op 22 januari 1815 een eind te 
maken aan de geschillen en twis
ten, gelet ook op de tijdsomstan
digheden, die zeer verschilden met 
die ten tijde van het aangegane 
akkoord. Ze kwamen het volgende 
overeen: 

"De weduwe Basliaansen-van 
der Avoort zal voor de militaire 
dienst als vervanger van haar 
zoon een bedrag ineens beta-



len, zonder korting en al vrij 
geld een som van Fl. 1200,-" 

En aan alle verwijten naar elkaar 
moest nu een einde komen vond 
de rechter. Na de zitting behoorden 
ze samen "verder te reizen zonder 
enige uitzondering privatief te zul
len koelen." 

Driek Schoenmakers had 
Fl. 1.050.- toe moeten geven, 
maar hij zal al blij geweest zijn 
met hel voor die tijd respectabele 
bedrag van Fl. 1.200,-. 

Driek pakte zijn leven in Baarle 
weer op 

En hoe verging het Driek verder na 
dit Russische avontuur? 

Op 6 juli 1815 trouwde hij in 
Rijckevorsel met Anna Maria (Mie) 
Seijsmans, geboortig van Min
derhout Ze gingen eerst inwonen 
in Rijckevorsel bij de ouders van 
Anna Seijsmans en Driek werkte 
op hun boerderij. Omstreeks 1816 
konden ze een boerderij pachten 
van de erven van Adriaan Kusters 
in Ulicoten. Deze boerderij lag 
op de kruising van de toenma-
lige zandweg naar Chaam en de 
zandweg naar Meerle. In 1825 
besloten ze naar Baarle-Nassau te 
verhuizen en konden een boerderij 
huren van de weduwe Antonia 
Janssens-Jacobs aan de Hees
boom 11 (nu Hoogstratensebaan 
2 1 ) voor Fl. 50,- per jaar. Na een 
driejarige huurperiode konden zij 

op 19 mei 1828 de boerderij met 
akker- en weiland en heide kopen 
van de erfgenamen van Jacobus 
Janssens en Antonia Jacobs voor 
Fl. 600,-. Deze koopprijs besloeg 
slechts de helft van zijn ontvangen 
remplaçantengeld! 
Later kocht hij nog meer bunders 
en roeden land aan, want de over
gebleven geldsom van 
fl. 600,- verschafte hem genoeg 
mogelijkheden. Zijn deelname als 
remplaçant aan de Grote Veldtocht 
naar Rusland en zijn behouden 
terugkeer hadden voor hem dus 
grote gevolgen. Van aanvankelijk 
arm weeskind werd hij een rijke 
boer. 

Driek en Anna kregen acht 
kinderen en vele nazaten 

Driek Schoenmakers en Anna 
Seijsmans kregen acht kinderen, 
vijf jongens en drie meisjes. Al 
zijn kinderen bleven getrouwd 
of ongetrouwd in Baarle-Nassau 
wonen. Eén zoon, Cornelis (Kees) 
Schoenmakers (1829-1877) bleef 
het boerenbedrijf niet trouw, maar 
trad in de militaire voetsporen van 
zijn vader door beroepsmilitair te 
worden bij de Koninklijke Mare
chaussee. Driek Schoenmakers 
stierf op 68-jarige leeftijd in 1857. 
Dochter Johanna (Sjo) Schoenma
kers (1834-1922) bleef na haar 
huwelijk met Jacobus (Kobke) 
Ja nssens uit Alphen (1831-1906 l 
bij haar moeder inwonen, samen 
met haar ongetrouwde broer Fran
ciscus <Sooi) Schoenmakers. Anna 
Seijsmans overleed op 84-jarige 
leeftijd in 1878. Daarna nam 
kleindochter Maria Janssens met 
haar man Hubertus Kools de boer
derij over die inmiddels eenentwin
tig ha omvatte. De laatste nako
melingen van Driek Schoenmakers 
die de boerderij in bedrijf hielden 
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wel een in een oude schoenendoos 
of sigarenkisije? 

Tot besluit 

Dank zij de terugkeer van Driek 
Schoenmakers uit zijn Russisch 
avontuur zijn wij tot op heden met 
vele honderden Schoenmakers-na
komelingen, en ook honderden via 
de vrouwelijke Schoenmakerslijn, 
in Baarle-Nassau en daarbuiten, 
die er zonder zijn terugkeer niet 
zouden zijn geweest. 

Boerderij Hoogstratensebaan 21 in 2012. 

waren de reeds vermelde onge
trouwde Toon Kools { 1904-1986) 
en het echtpaar Al fonsus Hubertus 
Kools (1910-1968) en Maria 
Ca rol i na Willekeos (1916-1995). 
Dit geschiedde tot 1970 en na het 
overlijden van ToonKoolsin 1986 
werd de in slechte staat verkerende 
boerderij op de Hoogstratensebaan 
huisnummer 21 verkocht aan Stan 
Raeymaekers, die er een niet
agrarische bestemming aan gaf en 
er na een grondige verbouwing met 
zijn gezin ging wonen. 

De laatste daad van Napoleon 

Tenslotte keren we nog even terug 
naar keizer Napoleon. 
Van 1815 tot het jaar van zijn 
overlijden in 1821 zat hij gevan
gen op het eiland Sint Helena. 
De kans om te ontsnappen, zoals 
daarvoor van het eiland Elba. lukte 
hem nu dus niet meer. Vlak voor 
zijn dood had hij nog een laatste 
wens. Hij zou het bijzonder op 
prijs stellen als al zijn oud-strijders 
een medaille zouden krijgen. Er 
ging veel tijd overheen, maar in 
1858 konden alle oorlogsvetera· 
nen uit Europa een 'Medaille van 
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Sint-Helena' aanvragen via hun 
gemeente. 
De meeste oud militairen (zoals 
Driek Schoenmakers) waren al 
overleden, maar in Weelde werden 
nog negen onderscheidingen uitge
reikt aan oud-strijders en in Essen 
{8) zes. 
En In Baarle-Nassau? Of Baarle
Hertog? 
Misschien zit er hier of daar nog 

Als u na het lezen van dit artikel 
meer informatie wenst, kunt u via 
onderstand e-mailadres contact 
met me opnemen: 
cjc.schoenmakers@kpnmail .nl 

Voor nog meer geïnteresseerden ös 
er een meesterlijk door een Poolse 
historicus beschreven standaar
werk: 
Adam Zamoyski: Napoleons Fatale 
Veldtocht naar Moskou 1812. 
561 blz, 2005, Uitgeverij Balans, 
Amsterdam, € 27.50. 

Voor- en achterzijde van de 'Medaille van Sint·Heiena' voor 
alle oorlogsveteranen, die onder Napoleon gediend hebben. 



Van spellerèfke 
tot tweetoerige aftakas (1) 

EEN UNIEK SCHILDERIJ 

SJAAK KOOLS EN 
ANTOON VAN TUIJL 

Sjaak Kools (62) is geboren en 

getogen aan de Hoogstraten· 

sebaan in het gezin van Alfons 

Koofs en Maria Willekens. De 

omgeving waarin Sjaak zijn jeugd 

doorbrengt, is volkomen agrarisch 

ingericht. De landbouw begint in 

die tijd juist los te komen uit eeu· 

wenoude patronen en systemen 

die van vader op zoon doorgege

ven werden. De ruilverkaveling is 

nog lang niet in zicht. Door kopen, 

verkopen, erven en splitsen van 

gronden ontstond een Jappende· 

ken van percelen en perceeltjes. 

Hiervan heeft Sjaak nog altijd een 

haarscherp beeld in zijn fabefach· 

tige geheugen. 

Het strak geschilderde werkstuk van Sjaak met de 
lappendeken van percelen in zijn geboortestreek. 

Kansen 

Sjaak bezoekt met regelmaat 
de werkplaats van de Gaars
hof. Daar neemt hij deel aan de 
werkzaamheden die de leiding 
als aangepaste arbeid aanbiedt. 
Er wordt echter ook voortdurend 

gezocht naar speciale interesses en 
(mogelijk verborgen) talenten van 
de deelnemers. Komt men die op 
het spoor, dan geeft men die graag 
nieuwe kansen. 
Zo komt de speciale belangstelling 
voor en de kennis van de agrari
sche wereld uit de jeugd van Sjaak 
aan het licht. De moeite waard om 
daar iets mee te doen, vindt de 
activiteitenbegeleiding. "Kun jij die 
omgeving van jouw jeugd op pa
pier zetten?" is de vraag aan Sjaak. 
En die doet daarop iets wat hij 
nog nooit eerder deed! Hij neemt 
papier, waterverf en penselen ter 
hand en schildert de 'lappendeken' 
die zijn geheugen altijd bewaarde. 

Er ontstaat een bont veld van vlak· 
ken in stevige kleuren, evenwich
tig verdeeld en opvallend strak 
geschilderd. Sjaak schildert heel 
bewust de landbouwpercelen met 
de paden en wegen van de buurt
schappen Heesboom, Hoogeind, 
Eikelenbosch en Reuth. Hij maakt 
een echt schilderij van de wereld 
uit zijn jonge jaren! 

Oriëntatie 

Op een bepaald moment wordt mij 
de gelegenheid geboden met Sjaak 
in gesprek te komen over zijn schil
derij. Vooraf krijg ik er een afdruk 
van. Ik heb die met veel belang-
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stelling zitten bekijken. Met gemak 
herken ik er een akkergebied in 
met kris-krasse percelen. Maar 
ik kan me niet oriënteren. Geen 
nood. Ik vraag aan Sjaak of hij me 
er over wil vertellen. Dat doet hij 
heel spontaan. Sjaak is helder in 
zijn eerste commentaar. "Ik heb de 
akkers geschilderd, zoals ik weet 
dat ze er bij lagen en ik weet ook 
van wie ze vroeger waren. Maar ik 
maakte het niet zoals het echt was. 
Ik wilde graag een schilderij ma
ken. Anders kun je net zo goed een 
landkaart aan de muur hangen!" 
Dan begint hij te vertellen over 
de verschillende kleurvlakken. 
Alle eigenaren komen aan bod. 
Familienamen als Kools, Willekens, 
Smolders, Hendriks, Tuijtelaars. 
Joosen, Peters, Van Olmen, Voeten, 
Van Tilburg, Kerremans, Braspen
ning, Schrijvers en Boeren krijgen 
hun plaats in de vlakken. Ook 
Veld- en wegennamen noemt hij. 
De Dijkakkers komen langs en 
de Kapelakker, de Melkweide, 
een Aanstede, de Veldekens, een 
Drieskeen een Ossenpad. Het valt 
me op dat Sjaak tijdens het vertel
len voortdurend de afbeelding van 
zijn schilderij draait en keert. Nu 
begrijp ik waardoor ik me in eerste 
instantie niet kon oriënteren. 

Creatieve vrijheid 

Zoals Sjaak eerder al aangaf, heeft 
hij nooit de bedoeling gehad een 
topografisch juiste plattegrond te 
schilderen. "De Hoogstratensabaan 
staat er wel op, maar ik kan toch 
niet die hele weg als een lange lijn 
dwars door mijn schilderij laten lo
pen. Dat is niet mooi! Ik schilder er 
een stuk van. Dan staat ze er toch 
op. Dat heb ik met de Dektstraat 
ook gedaan." 
Zo heeft hij ook een grote creatieve 
vrijheid toegepast bij het situeren 
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van de verschillende buurtschap
pen. Hij schuift de Reuth zonder 
aarzelen gedeeltelijk over het 
Hoogeind en aan noord of zuid 
heeft hij geen boodschap. De 
aardrijkskundige juistheid wordt 
ondergeschikt aan het plezier van 
de vlakverdeling en het spelen met 
kleuren. 
Sjaak gebruikte zijn geweldige 
heemkundige kennis als inspiratie
bron voor een interessant en uniek 
schilderij. 
Bij een volgende gelegenheid hoop 
ik dat Sjaak me meer wil vertel
len over de interessante omgeving 
waarin hij opgroeide. Hij weet zó 
veel! 

P.S, 
In een zijdelings gesprek bedenkt 
Sjaak zomaar even een titel voor 

de serie verhalen die wij samen 
willen gaan optekenen. In het 
voorgesprek blijkt namelijk dat 
het een verhalenreeks zal worden 
waarin de ontwikkelingen in de 
landbouw die Sjaak meemaakte 
beslist aan bod zullen komen. 
Sjaak weet maar al te goed dat er 
in zijn jonge jaren nog veel werk 
met de hand en eenvoudig ge
reedschap werd gedaan. Er werd 
gehooid met een spellerèèf, de 
houten rijf. Tegenwoordig ronken 
zware tractoren over graslanden 
en akkers. Nu eens drijven die 
langzaam draaiende, dan weer 
snel bewegende machines aan. 
Ze zijn voorzien van aandrijfassen 
met twee verschillende toerental
len, legt Sjaak me uit. Zo komt 
hij op de titel 'van spellerèfke tot 
tweetoerige aftakas'. 

Een kaart met de werkelijke situatie ter oriëntatie. Binnen de streepjeslijn ligt 
het gebied dat Sjaak schilderde. In het rondje staat zijn ouderlijk huis. Rood 
onderstreept zijn de buurtschappen in zijn directe omgeving. 



D'n durpsdokter 

FONS WILLEMSEN 

Noot van de redactie: 
In de vorige 'Van Wirskaante' schreef Jan van Eijck een prachtig artikel 
over dokter Govaerts Sr. en de medische ontwikkelingen en omstandig
heden waarin deze dorpsdokter werkte in Baarle en wijde omgeving. In 
de verhalenvoorraad van Fons Willemsen die we nog hebben, vonden 
we een hoofdstukje, gewijd aan zijn ervaringen met dezelfde dokter 
Govaerts. 

A's ge terugdenkt aon vruuger, 

dan denk'te wel'ns: hoe is't toch 

meugelijk dè 'nen durpsdokter 

allemaol kon wè't'ie allemaol 

deej. Ik weet nog goed dè dokter 

Govaerts uit Baol wel in zes 

durpen z'n patiënten haj zitten. 

Nou woonden er in diejen tèèd nie 

zoveuf meensen a's tegenwörrig. 

Maar de durpen lagen wel even 

wèèd uit mekaoren. Jk kan nie 

begrèèpen dè diejen meens nog 

tèèd overhieuw om te sfaopen! Ge 

had toen zo'n goei wegen nie a's 

nou en alles mos te voet of meej 

't pèèrd. Ge begrèpt wel dè diejen 

meens heel wè heej afgezien. 

Drie krammen 

En dan mot'te weten, hij was 
er nog tandarts bij ook. Hij heej 
mèèn wel's enen taand getrokken. 
Dè kon'ie net zo goed a's enen 
echten tandarts. 

Ik zij dezen dokter nóg wel's 
tegengekomen. Dè kwaam zo. 
Meej Toon Leijten zou ik 's 'ne 
keer mastappels gaon plukken. 
Wij waoren een jaor of twaalf. 
Mastappels waoren toen ene cent 
per stuk wèèrd. Ik mèèn dè we die 
bij Klaosses op Loveren kassen 
brengen. Hij verhandelde die. Mèr 
wè is nou 't geval? Dè plukken 
gong zo mèr nie. Die mastappels 
hangen heel hoog. Wij haalden 
die van de bomen meej een lang 
hout. Daor zaat t'èènen 'nen 
èèzeren haak aan. Op een zeker 

moment - ik weet nog heel goed 
waar wij bezig waoren; dè was in 
de Zaan haai, want daar stonden 
van die hoge grofte mastebamen 
meej grote mastappels - op een 
zeker moment breekt den top van 
dè hout meej diejen haak af. Wè 
nou gezongen? Wij kassen ons 
plukapparaat nie missen. Het mos 
gemaakt wörren. Toon zou dè wel 
'ns repareren, tenminste a's hij 
een goei mes zou hebben. Nou 
haj ik meestal een soort dolkmes 
bij en nou ook. Toon sneej enen 
nieuwen punt aon dè lang hout. Ik 
liep aachter h'm deur en -ge kunt 
't mèr treffen -hij laot dè mes 
uitschieten en steekt zo in mèèn 
haand, sjuust tussen duim en 
vingers. De punt van mèèn èègen 
mes gong er bekaanst dwars 
deurhenne. Toen Toon het mes uit 
mèèn haand trok, bloeide ik a's 
een vèèreke. Hij deej er gaauw ene 
zakdoek op en zo hard a's ik kas 
ging ik lopes op huis op aon, daar 
de fiets op en zo rap a's ik kos 
naor den dokter in Baol. Nou mos 
ik nog mèr afwaochten of die thuis 
was. Ns hij thuis was dan had'de 
geluk, want hij was meer weg a's 
thuis. Ik haj geluk. "Wij hed'de gij 
toch gedaan? Ge ziet er nogal uit!" 
zeej't'ie. In een mum van tèèd 
haj'ie er drie krammen in zitten. 
Jao, zo gong dè vroeger. Had' de 
een snee of een gat dan wieren er 
krammen ingezet. Aacht of tien 
daogen laoter gongen die er weer 
uit en ge waort klaor. Ge begrèpt 
wel; zo'nen durpsdokter mos alti] 
klaor staon. Dè was nogal wè 
aanders a's tegenwörrig. 
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Vèèf krammen 

Jao, dokter Govaerts heej meej 
mèèn nogal wè stelles gehad. 
Een jaar naodat ik dè dolkmes in 
m'n haand kreeg- ik werkte toen 
al bij Nard Meeuwesen-hakte 
ik op 'nen dag bekaanst m'nen 
duim eraf. Zo kwaam ik weer bij 
dokter Govaerts terecht. Hij liet 
mèèn zien dè ik veul geluk haj bij 
m'n ongeluk. Hij deej wè van een 
of aander spul op de wond. Toen 
bloeide 't efkes nie en ik zaag dè 
m'nen duim er nog maor meej een 
paor peeskes aon hong. En d'n 
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dokter maakte de stukken weer 
aon mekaore. Dan hed'de toch wel 
geluk gehad, nie? 

Ik heb altij goed kunnen leren en 
ik deej dè gèèren ook. Mister Theo 
de Kaanter zeej wel 'stegen mèèn: 
"Fons jongen, dè gij geen kaans 
gehad he't om deur te leren, dè 
vèèn ik heel erg." Zo heurde't ook 
's van een aander dè'k goed leren 
kas. 
Nou was ik een jaor of achttien en 
mister de Kaanter spraak mèèn 
aon en zeej: "Fans, luistert 'ns. 
Ik zit lelijk in de put. Over een 

maand motten we een toneelstuk 
opvoeren, mèr één van de speuiers 
kan z'ne rol nie geleerd gekregen 
krèègen! Wilde gij mèèn nie uit 
den braand helpen? "Mèr mister", 
zeej ik, "dè is toch nie meugelijk. 
Zo'ne rol in een paor weken!" Hij 
vond dè ik dè wél zou kunnen. 
Jules Lex (Martens), waar ik toen 
werkte, stemde ermeejin dè ik 
wè meer tèèd nodig zou hebben 
veur 't toneel. Ik mocht daor wè 
tèèd veur vrij maoken. Ju les waar 
enen hele goeien meens. Ik was 
knecht bij hum, maor hij was a's 
'ne vaoder veur mèèn. 
Ik ging dieje rol aon't leren. Ge 
zaagt deze Fons bekaanst nie 
aanders a's meej dè toneelboekske 
in z'n haanden. 's Aoves naar 
't aovendeten leerde ik weer, ik 
naam 't boekske meej naar bed en 
van uitgaan op de zondag kwaam 
ook een paar keren niks. Dè stuk 
zou ik kennen! Naar veertien 
daogen zouwen we repeteren meej 
't buukske in de haand. Ik haj 't 
volste vertrouwen dè ik 't wel kos 
zonder buukske, mèr dè moog ik 
nie van de mister. Ik deej 't toch, 
zo èègenwèès was ik wel. We 
hebben een heel schoon opvoering 
gehad. 
Ik heb laoter nog verscheijen 
jaoren toneel gespeuld. Dé deej 
ik heel gèère. Toen we weer 'ns 
aon't repeteren waren, zij ik 'ns 
in de kelder van 't toneel gevallen 
daor in 't parochiehuis. Ik knalde 
zo meej m'ne kop op diejen harde 
betonnen vloer. Wè denkte? D'r 
zaat een grote snee boven m'n oog 
en bloeien dè't deej! Daor kwaam 
natuurlijk dokter Govaerts weer 
aon te pas om er vèèf krammen 
in te nèèpen. Ge kunt dè nou nog 
altij zien al is't al vijfenvijftig jaor 
gelejen. Jao jao, nou wit'te hoe 't 
komt dè ik onzen goeien durps. 
dokter zo goed gekend heb. 



De vlo van Baol 

ANDRÉ MOORS 

In de vorige Van Wirskaante was Het gaat dan vooral om de 

een gedicht opgenomen met als 
Stationsstraat, Nieuwstraat Molen-
straat en Desiré Geeraertsstraat. 

titei'Den haas van Zondereigen'. Het gedicht kregen we van ons 

Dat kan beschouwd worden als 
lid Maria van Gooi - van Draanen, 
waarvoor dank. Haar vader, de 

volkshumor, In veel Kempense schilder Jos van Draanen, vertelde 

dorpen (ook in Baarle) werden 
het gedicht volgens haar vaak aan 
zijn kinderen. 

gelijkaardige 'nonsensverhalen' Om een beetje in de sfeer van 

geschreven. We kunnen ze onder-
toen te komen heb ik enkele foto's 
opgezocht van mensen die in het 

brengen bij het genre volkshumor. gedicht voorkomen en van enkele 

Deze keer een gedicht over 'de vlo 
straatbeelden uit die tijd. 

van Baof'. Een gedicht dat betrek-

De vlo 
king heeft op bewoners van en 

gebeurtenissen in enkele st1aten Daar zit een vlooi, 

in de kom van Baarle in de jaren 
zei Ie de rooy. 

zet ze maar in de kuip, 

'40. zei meester luib. 

Jos van Draanen. 

't is een tamme vlo, 

zei pol delahaut. 

ze huilt tranen, 

zei toontje van draanen. 

Postbesteller Jan Gulickx. 

Drik Gillis, de vroegere cafébaas van 
het 'VIaamsch Huis'. 
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Bijzonder mooi sfeerplaatje van café 'VIaamsth Huis' op de hoek van de 
Nieuwstraat en de Stationsstraat. 

dat is van de kou, 
zei louis van besouw. 
de vlo is goed tam, 
zei kommies van dam. 
geef ze maar n' s hier, 
zei flip de bankier. 

't is een zotte jans, 
zei frans heuvelmans. 
ze komt van den boze, 
zei meester joosen. 
ik geef ze de kost, 
zei jan gulickx de post. 

Een gedeelte van de Molenstraat in beeld gebracht. 
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hoor 'ns stil 'ns ze piept, 
zei drik gillis. 
nou springt ze op de lamp, 
zei piet camp. 
de vlo is helemaal van streek, 
zei mieke van beek. 
ik breng ze naar amsterdam, 
zei de boterman. (dirven) 
eerst geef ik de vlo een boterham, 
zei chat balleman. 
ze is helemaal kaal, 
zei piet de waal. 
de vlo is veel te mager, 
zei gust de slager. 
daarom breng ik ze naar artis, 
zei mil martens. 
nee ze is niet goed wakker, 
zei jos de bakker. 
de vlo heeft maar een oor, 
zei de pastoor. 
ik zet ze wet in 't zonneke, 
zei toen een nonneke. 
nou geef ik ze de kost, 
zei wieske de post. 
ze raakt helemaal uit de mode, 
zei de familie bode. 
toen zette piet van loon ze op de 
trein, 
nu weten we niet meer waar die 
vlo kan zijn. 

Fietsenmaker Leo de Rooij uit de 
Des i ré Geeraertsstraat. 



ENQUÊTE ONDER DE LEDEN 
VAN AMALIA 

Onze vereniging blijft groeien. tal werkgroepen dringend aan u mogelijk interesse heeft en of 

Daar zijn we uiteraard heel blij 
uitbreiding toe. Niet alle leden u hand en span diensten wilt 
zullen interesse hebben om actief verrichten. Wilt u de moeite 

mee. Voor een goede werking deel te nemen aan werkgroepen. nemen om het formulier in 

van onze heemkundekring is 
Dat is ook niet nodig, maar we zijn vullen en te bezorgen of op te 
wel op zoek naar leden die voor sturen naar één van de adres-

echter niet alfeen het aantal bepaalde onderwerpen interesse sen die aangegeven staat op 

leden van belang, maar zeker 
hebben en daar ook tijd aan willen het formulier. 
besteden. 

ook het functioneren van de Daarnaast heeft Amalia regelmatig Wij nemen over enige tijd 

werkgroepen is essentieel. 
behoefte aan mensen, die hand contact op met degenen die het 
en span diensten willen verrich- formulier hebben ingevuld en 
ten. Vandaar dat we bij deze Van ingeleverd. Alvast bedankt voor 

Zij vormen als het ware de Wirskaante een enquêteformulier uw medewerking! 
draaischijf van de vereniging. hebben gevoegd, waarop u kunt 
Op dit moment is een aan- aangeven voor welke werkgroepen Het bestuur 
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Terugblik op 
zeer geslaagde tentoonstelling 

Deze tentoonstelling mag zonder

meer een schot in de roos worden 

genoemd. Dat blijkt uit de grote 

publieke belangstelling en de vele 

positieve reacties die wij mochten 

ontvangen. 

Op zaterdag 13 oktober was de 

schuur op Loveren 33 gereser

veerd voor de bewoners van de 

buurtschap Loveren (incl. een 

stukje van de Hoogstratensebaan, 

de Goorweg, de Nonnenkuil en 

een stukje van de Burgemeester 

Van Gilsestraat). De zondag daar

op volgend was de tentoonstelling 

voor iedereen toegankelijk. 
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Het succes van de tentoonstelling 
is vooral te danken aan de (oud) 
bewoners van de buurtschap. Zij 
zorgden er voor dat uniek fotoma
teriaal uit de oude schoenendozen 
werd gehaald. André Moors scande 
vervolgens al dat materiaal en de 

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong 
zorgde voor het prachtig afdruk
ken van al die foto's op minimaal 
A-4 formaat. Uiteraard is ook een 
woord van dank op zijn plaats aan 
het adres van Harry Benschop 
en zijn vrouw. die hun schuur op 

Erg veel belangstelling tijdens de tentoonstelling. 



Ook buurtbewoonster Dina Hereijgers-Geerts was met haar 
dochter aanwezig. Ook voor Oina was het een soort reünie. 

Loveren belangeloos beschikbaar 
stelden. 

Zelfs in het weekend van de 
tentoonstelling brachten buurt
bewoners en ook bezoekers van 

buiten Baarle nog leuk tentoonstel
lingsmateriaal mee. Zo kregen we 
een foto van Delfts blauwe borden, 
afkomstig uit kasteel Bruheze. 
Die staan vandaag de dag nog 
steeds te pronken bij een van 

de oud-buurtbewoners. Heel erg 
ingenomen zijn we als vereniging 
met het feit dat een bezoeker uit 
Oud-Turnhout een grote tekening 
meebracht van het klooster van de 
Oisterwijkse zusters Franciscanes
sen, dat rond 1720 gebouwd werd 
in de NonnenkuiL Het was een 
groot klooster, zo blijkt uit de teke
ning. Op een later moment komen 
we hierop ongetwijfeld terug in dit 
blad. 

Met de vele positieve reacties 
op de tentoonstelling zijn wij als 
vereniging erg ingenomen. Het be
tekent voor ons een extra stimulans 
om op de ingeslagen weg verder 
te gaan! 

Hierna volgt een willekeurige selec
tie van foto's die te zien waren. 
Veel kijkplezier! 

De Ferraris-atlas (gemaakt in 1777, uitgever Lanno Tielt België} laat Loveren zien mét kasteel Bruheze. Duidelijke 
herkenningspunten zijn ook het plein, de Akkerstraat, het huls met de twee huisnummers, de Nonnenkuil met de Loreto· 
kapel en de Chaamseweg/Hoogbraak. 
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Detail van Loveren uit de kadasterkaart van beginjaren 
1800. Oriëntatie: rechtsonder het huis en de brouwerij van 
de familie Van Gilse (hoek van de huidige Burgemeeste-r 
Van Gilsestraat). In het midden (groen Ingekleurd) het huis 
met de twee huisnummers (voormalige hoeve en herberg 
de Swaen). Linksboven kasteel Bruheze. 

Op deze foto uit 1920 is een praalwagen te zien van melkfabriek de Hoop. Waarschijnlijk wordt hier 
het 15-jarig bestaan gevierd van de melkfabriek. Op de ach1ergrond het plein van Loveren. 



{! /,. oy O::J.e. 
( ;;,r.7tf,#r( .//~i"_ 

In dit handgeschreven octrooi met uithangend zegel in rode was, verleent Philips-Willem, prins van Oranje (oudste 
zoon van Willem van Oranje, Vader des Vaderlands) op 2 juni 1612 aan de inwoners van Baarle toestemming voor de 
instelling van twee paardenmarkten per jaar op Loveren. 
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1 SCHUUR 
2 HOfSTE.OE. 
3 PLA"T~ I(A3TE.f.l. 

Huurt Looveren 

KS~.stU(!I van UrnluJ7A.\ uudt.•r Ruur)o, 

Kasteel Sruheze met plaatsaanduiding. 

Delfts blauwe borden die afkomstig zijn uit kasteel 
Bruheze. Oe overgrootvader van een oud-inwoner van 
loveren kocht die borden omstreeks 1871, vlak voor het 
kasteel werd gesloopt. 

Oe familie van kolenboer Jaon Bruurs. Moeder Trees Smits - Jos - vader Jaon- Jeanne. 
Zittend Marianne- Els en Kees (overleden in 1988). 
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Emma en Zus van Puijenbroek in 1936. 

Eerste Communie van Julia Hendrikx 
op 12 juni 1949. Juliais de dochter 
van Modest Hendrikx en Maria 
Michielsen. 

Deze twee zusters, Madeleine en 
Kata, zijn dochters van Jef Miehielsen 
en Trien Ruts. De foto is gemaakt 
ca. 1945. 

Wies Kerremans ·? - Wies Mathyssen ca. 1953 bij de 
piek achter de hoeve. Onder die piek werd o.a. gemaaide 
rogge getast. 
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Kees Mathyssen in 1962. 

Deze foto is gemaakt in 1934. 
Achteraan rechts begint de Nonnenkuit 

Thea Hendrll<s (I} en haar zusje Toos (r) ca. 1956. 
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Opa Jantje Timmermans en oma Kee 
Voeten ca. 1930 op weg naar de kerk. 

Toos Hendriks en Toos Braspenning 
doen in 1958 hun Eerste Communie. 
Rechts op de stoel zit vader Kees 
Braspenning voor zijn oude woning. 



Het gezin van Jaak v.d. Brandt in 1951. Naast Jaak zijn te zien dochter Annie, 
echtgenote Maria Wens en dochter Jeanne. 

Mil Klaasen in 1932 op een rijdend 
kooktoestel. Hij is dan 20 jaar in 
militaire dienst. 

Op deze foto uit 1949 is het oude huisje te zien dat ca. 1900 door de familie Klaasen werd gebouwd. 
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De mevrouw links is Net Remeijsen. De namen van de andere twee zijn 
vooralsnog onbekend. Op deze foto, gemaakt in 1930, is achteraan het huis te 
zien van Chat Hendriks (op de hoek met de Nonnenkuil). 

Paardenliefhebber Gust Vissers, geboren in 1909. De foto is van ca. 1965. 

Jo en Lies Vissers met mooie strik ca. 1948. 
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Zuster Magdalena (tante van o.a. Janus Havermans) komt voor de eerste keer terug uit de missie in 1950. 
Het is groot feest op Loveren. 

Een scharensfljper die zijn werktuig altijd op zijn rug droeg, 
aan het werk. Ria Kuijpers en heeroom Floor Bernaerts (op 
vakantie in Baarle vanuit Brazilië) kijken toe. 

Jos Havermans en zijn zus Anna, beiden ongehuwd, 
gefotografeerd ca. 1986 in hun huis. Dat werd in 1959 
gebouwd. 
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Oe broers Sooy - Piet - Fons Schoenmakers, verdedigers van Nederland in 
1956. 

Oe kinderen van Chat van Alphen en AnnaGeertsin 1958. Gust, Lia, Ad en 
Jan. 

To Moeskops·Ciemens voert in 1950 de kippen. 



De familieSmits in 1947. Riet en Jan (zittend), moeder Wies Smits • Timmermans en vader Toon 
Smits. 

Jef van de Ven woonde in het 
verlengde van de Nonnenkuil, de 
Hoogbraak. Achter zijn rug is de 
schuur op Loveren te zien waar nu 
Jac. Tuijtelaars woont (Loveren 28). 
De foto is gemaakt ca. 1960. 

In de bocht van de Goorweg staat een nieuw huis 
(huisnummer la). Vroeger, zie deze foto uit 1967, was het 
daar nog akker. Toos en Thea Hendriks van Loveren 26 
zijn er aardbeien aan het plukken. Rechts achteraan is een 
klein gedeelte van de boerderij op Loveren te zien in de 
schuur waarvan deze tentoonstelling werd gehouden. 
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WEEKBLAD VOOil BAAQLE·NASSAU· 
HE~TOG EN OMSTQEKEN 
l!JITG. ELECTRIStHE DRUKKERIJ . : 

'.:..d~..-. ~OE JONG etÄAQLE .. NASSAU. , .... ... . 

31e Jaargang 11 J~N 1936 No. 2 

't Baols Krantje (4) 

ANDRÉ MOORS 

Ook in dit nummer van Van Wirs· 

kaan te ziet u weer een compilatie 

van leuke, bijzondere, opvallende 

advertenties en berichten die 

te lezen zijn in vroegere 'Baols 

Krantjes'. Dit keer is de jaargang 

1936 aan de beurt. 

Weer veellees - en kijkplezier! 

BAERLE,HERTOG. 
LOOP DER BEVOLKING OVER 1935. 

Geboorte os: 20 man. 14 vrouw. totaal 34. 

Intredlogen: 33 " 35 totaal 68 
Overleden : 8 8 totaal 16 

Uittredingen: 43 w 66 • totaal109 
uwelijken 13. Bevolking 1525. 

Jagers 
Die willen jagen op gronden der stlerhouderij 

Tommel, Schalulnen, en Reth, kunnen hun zegel 
Inbrengen à f 4 bij den secretaris 

G. VAN GILS. 

84 van wirskaante 2012/4 

. -
0 - · 

;:---- - - -- - -. -



UIT DE HAND TE KOOP 

8inke burgerwoning met groote tuin 
tu de Kapelstraat 115, te bevragen bij 

F. BIERENS. 

Prijzen 1936 
GAZELLE RIJWIJLEN onovertrefbaar 

fl 38.00 
PADVINDER wettig gedeponeerd 
ORGINEEL BURGERS E. N. R. 

fl 31.50 
EIGEN MERK rijwielt niet te verbeteren 

fl 26.50 
ELECT. LAMPENVANAF 
4.00. 5.00, 7 .00, en 8.00 Gld. 

Prima Batterijen 2 voor 25 cent. 
Reparatie's aan zeer billijke prijzen 

Aanbevelend. 

L. DE ROOIJ. 
SCHOOLSTR. BAARLE-NASSAU 

T 
Prachtige Goochelavond op 

Zondag 5 Januari 
Om 6 uur stipt. 

In de Zaal St. Remi. 
Optreden van den Heer Dr. Belmans. Koning 
der Goochelaars, de geheimzinnige man. onbe
grijpelijke meestertoeren. 3 Uren lachen. Een 
schaterlach van bet begin tot het einde. 
PRIJZEN DER PLAATSEN: 
1 e R8ng 6 frank 2e Rang i frank 
OM 3 UUR KINDERVOORSTELLING 
aan 2 frank. Nooit hebben de toeschouwers I 

f tooleta grootsch !n acboon1 gezien 

R. K. Werklieden-
• • vereen1g1ng 

Baarle-Nassau 
wen.scht aan haar geestelijk adviseur. leden 

en belangstellenden 

een .zalig Nieuwjaar 
L..---

UITVOERING HARMONIE. 

Zondag en Maandag, telkens voor boemvolle 

'zaal, gaf onze Kon. Harmonie St. Remi haar 
jaarlijksche tooneeluitvoering, welke in alle op· 
zichten goed geslaagd mag heeten, allen zien on 
getwijfeld ook reeds met belangstelling uit naar 

den muziekavond, welke de Harmonie voorne
mens Is nog dit seizoen te geven. 

Hallo Huismoeders 

VANAF HEDEN ol•1•1llks verlrrljgl>aar ••rock R10...ts- on Votlceoo
•leesch •lsm..l• .u. fiJn• gesneden VLUSCHWARUI. 

Aao~e.,..Jend, 

J. v.d. Flaas-v. d. Eijnde 
TELEFOON 4. 

Het Wotfdt Wintetf. 
Doarom voortlot U ••• eenc goedt l<ochel. BIJ 0111 vindt U eone 

l'1lWo ~~ baudl:aehcll en ltomorbchcll un VOO<éoo";e prtj~en 
ftiiOI 9 gulden. 

ZE< cnu elal&go, nergens vlndl uw zulke schoon• modellen. 
Hebl U al oon dougdell)k nulmochlne. KDmt even :Jen overtuigd 

1:.1 on V0'11tlljk onze prijzen 
Ruime voorraad Vlln wuchlornulun, ollo IOCrton landbouwmachl· 

.... on hulohoudolljke artikelen. 
Beleeld unbovelend. 

Wed. Rijsbosch-Staes. 

~otaris van Liempt 
te GILZE, 

bericht dat het burgerwoonhuis met tuin van de 

familie Kusters te Baarle-Nassau Alphenscheweg 
Is Ingezet fl 2500. Toeslag Woensdag 12 Februari 

2 uur In het Koffiehuls C. Verheijen. Singel 

Baarle· Nassau. 
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TOONEELUITVOERING 
VAN DÊN 

R. K. JONGEN BOERENSTAND 
HET PATRONAAT TB BA.ARI.E-NASSAU OP !i' EN 10 

FEBRUARI DES AVONDSOM HALF ZEVEN. 

DE H. ALEXRJS 
tt...o-: 

I!UPBMII\NS, Roll>dAicll bat;"' Adc. v. d. Hdjolaq 
ALEXIUS, idfo zooo J, v. d. B.ca..d 
CARINUS. 1!1!• jongt n..S AJJ.. llotftD 
PROCULUS. idjQV<Illldlrtac..,....,ttbtdlto<lt Ant.v. d.Heljllll!.g 
BUSBBIUS, ola&f J. ,....." 
BIBULUS, z1J<1 alaaf W. v. Bod< 
DAVUS. • • l"c. Mkhl.t-
URSULUS • • C. M-
VBRNA • • G. v. d. HdJoltlq 
GANNIO, ..., bcdt!atr A.. Obealagert 
KAMI!RHBBR """ dta l:eilu A.. J.....,. 
Bl!AMBTB J. v. d. lko.:l: 
SLA VI!N - ROOVBR.s. 

Parapluie 
Wie op Zondag 2 Febr. na de Mis van 6 uur 

abusîevelijk een nieuwe paraplule heeft meege
nomen uit de Holt. Kerk wordt dringend verzocht 

deze spoedig terug te bezorgen bij den koster. 

Groote sorteering in meubelen I 
Hang· en Legkasten, Ledikanten 
Matrassen, Stoelen, Bedden, Spie-
gels, Schilderijen enz. enz. 
Groote voorraad in prima onver
mengde Java Kapok aan zeer 
lage prijzen. 

Voor Baarle-Hertog uit Magazijn, 
Keukenstoelen, Kasten enz. enz. 
Spotprijzen. 

Beleefd aanbevelend, 

J. J. Moeskops-Bt'osens. 
Alphenscheweg 17, Baarle-Nassau. 

Hartelijk dank 
dank voor de belangstelling bij mijn 
als Pastoor ondervonden . 

W. JACOBSt Pastoor 
Boschkapelle 
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!3EKENDMAKINO. 

Een dezer dagen is het weer voorgekomen dat 
vee over het rijwielpad langs de Nieuwe.-baan 
naar Castelré is geleid, alsook over het fietspad 
langs de baan van Baarle-brug naar Nieuwe 
Strumpl, tengevolge waarvan het rijwielpad is be· 
schadigd, scheidingshoopjes zijn vernield, de 
slootkanten bier en daar zijn uitgetrapt. 

Indien door belanghebbenden niet meer aan
dacht wordt geschonken aan de wegen die door 
het Gemeentebestuur met zooveel zorg worden 
In orde gebracht, gaat ook bij hen de ambitie over 
om de wegen goed In orde te houden. 

Geleiders van vee worden daarom dringend 
aangemaand het •tervoer I" iet over de rijwielpa
den te doen plaatsvinden daar anders tot stren
gere maatreg.Jen moet worden overgegaan. 

Baarle-Nassau, 21 Augustus 1936. 
Het Gemeentebestuur van Baarle-Nassau. 

De Secretaris, 
H. v. GompeL 

De Burgemeester. 
H. J. M. Hofland. 

BEKENDMAKING. 
Het bestuur der Bijzondere Vrijwillige Land

storm, afdeellog Baarle-Nassau, maakt bekend 
dat vanaf Zondag, 10 Mel 1936 tot en met 18 
October 1936 het terrein gelegen tusschen de 
schietbaan en Fransche baan onvijllg is omreden 

er dan ledere Zondag middag van 1 tot 6 uur met 
scherpe patronen op genoemde schietbaan ge

schoten zal worden. 
Namens het bestuur voornoemd, 

De plaatselijken Leider. 
J. C. Bruurs. 

DROGE LINDEBLOEMEN 
Ben kooper aan 

lg•oote quantums. 

hooge prijs van kleine en 

CHR. KLAAS EN. 
B.-N. Loveren. 

witte ROelies, Vlaamsch ras. 
8 weken oudt bij 

ANT. VERHEIJEN. 
Zondereijgen. 



BEKENDMAKING. 

Burgerlijken Stand. 
BAARLE-NASSAU. 

ONTHEFFING VERPLICHTING WIT ACH
TERSPATBORD VOOR INWONERS VAN 

HAERLE-HERTOG. 
Geboren: Maria Theresia Gerarda d. v. J. J 

Adams-van der Kaa - Josephus Carolus johan
na z. v.A. H.M. Severijns-Verschueren. 

Ondertrouwd: Mar!inus Antonius StabeJ, oud 
27 jaren, fabrieksarbeider, wonende te Alphen en 
Riel, en Cornella Goverdlna lsabella Frijters, oud 
24 jaren, z.b. wonende te Baarle·Nassau.- Cor-. 
nelis Alphensus van Sas, oud 26 jaren, bakker, 
en Johanna Antenette Snoeijs, oud 21 jaren, zon
der beroep, belden wonende te Baarle-Nassau. 

De Burgemeester van Baarle-Nassau maakt 
bekend dat inwoners van Baerle-Hertog in de 

gemeente Baarle-Nassau mogen rijden zonder 
wii achterspatbord. 

PROGRAMMA 

EERSTE TONEELUITVOERING 
TE G.I!VEN DOOR 

DE DAMESTONEELCLUB TE ULICOTEN, 
OP ZONDAG 23 FEBR. OM 3 UUR VOORAL VOOR DAMES 
OP MAANDAG 24 FEBR. OM 6 '{l]l'JR VOORAL VOOR HEREN. 

t. 0 BRABANT. CZana-) 
1. HET KOEW ACHlfER.KE (U...r) 

3. AAN HET MOEDERHART 
(Drama in 3 bedriiven). 

Rolverdeling. 
CORNELIA. Romeloacbe matrone en weduwe. heidia E. Rentlélls 
IRENE. jonge dame uit Carthazo, Cbrlat!n A. v. Helmond 
CHUSA. vrljgelatC~~e in bet hul$ van Cornel!&. heidin Th.}e!!pers 
IRMA. Chriotdljke alavln In 't bula van Corodia N. Leijtt"n 
ELMA (heldenae olavlllllen A. Rent!bl$ 
LIZA (bi het hula vair A. Voeten 
AFRA (Comdla B. v. d. Btoek 
SOLIMA. ontvluchte alevlo uit 't buis v. Comella J. Jacobs 

PAUZE 
4. SUMDRIA (waodellicdje). 

5. DE BETOVERDE KAMER 
Blij elspel in een bedrijf 

Rolvetddlng: 
MEJ. BAAS, Waardin v.d. G<>udeo eul 
AAL TJà de meld 
MEVR. NURKS 
MEJ. MADELON 
MEJ. MULLER 
MEJ. MULDERS 

6. WILHELMUS; 

( 
( 
Qogeergasteu 
( 

Altda v. Helmond 
L. H ulbredlta 
l<ma Dbaenen 
G. Huib~ts 

c. fe5penl 

C. Theeuwb 

Prijzen der Plaatsen 25 cent. Gdegenbeid voor plaats
bespreken van ll tot l2 uur aan de zaal à lO cent. 

Baarle-Nassau, 15 Mei 1636. 

De Burgemeester voornoemd, 
H. J. M. Honand. 

Een zeer mooi 

en tevens nuttig 

ST. NICOLAAS 
GESCHENK 
is een 

VtUILIPIEI\r 
Ruime keulze 

in alle prijzen 

vindt U bIj 

WED. T. DE JONG & ZN. 
-~~~~~AARLE-NASSAU. 

Woensdag a. s. 15 April zal heel Baar
In leest zljn. Topn en Mleke zijn vijllig 

ar getrouwd. Een tleugl!jk feit, waardig 
m leesteliJk gevierd te worden. 

En heel het dorp feest mee. Immers 
oor niemand In Baal Is Toon de schoen· 
aker en klokkenlulder een onbekende. 
In 't leven van leder Baarlenaar spt:elt 

oon een rol~ ' s Morgens In de Y•oeg\e is 
het Toon d!e het nog slapende dorp aan· 
kondigt dat er een nieuwe dag Is aange
broken. l~dere morgen om 6 uur luidt 
ifoon .de kerk 'open" en klept het Ange
lus. 's Middags om 12 uur laat hij de 
klokketonen weer klinken . 't Is schaftuur 
en moeder de vrouw wacht met de soep. 
En 's avonds om 10 uur luidt Toon weer 
liet klokjP. van gehoorzaamheid. Sluitings
uur! ' tls Toon die het teelten geeft aan 
de clubjes kaarters en potjes bier drinken· 
de klanten naar huls te gaan en de café
hazen hun deur doet sluiten. 

's Zaterdagsavonds laat hij zijn klok· 
ken bei. en, het welkom aan den Zondag. 

Gaat er een jong paartje trouwen, Toon 
luidt op dien schoon en morgen voor hen 
de feest,.lok. En belieft het de Heer van 
i&ven en dood een mcnsch tol zich te 
roepen, dan luidt ook Toon de rouwklok 
en herinnert de achterblijvenden er aan I 
dat voor den dierbaren overledene een 

Ier leven Is aanRebroken. 
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Met een RADIO F. N. R. ku.nt U ge[)dt :in>. M- • 
ie~S aan bapertn U sprizqJ< op uw velo me IJ 1 bet 

OPENING 

n HUIS fiRMA -var:t den IS u,., .... 
en dadelijk bent U hersteld. 

Ook spctiale lnrlchtfng voor Rite REP'l\RAq"JE"S RA DIO'"S 
ALLE LAMPEN voot alle merken en stroomen In v.,.,......_ Heden opening van de nieu

we winkel in: 
Verkoop voor Baarle-Nauaut RADIO N. S.F. 

In prijzen 
van 

950 
lil 

1550 
• 

1850 
• 

2650 
• 

2950 

MET PENSIOEN. 

Met ingang van 1 juli is de besteller bij de pos
terijen, de heer Adr. Gulickx met pensioen ge
gaan. In de ruim 30 jaren, dat de heer Gullckx 
zijn functie hier vervulde, heeft hij zich doen 
kennen als een accuraat en vriendelijk man, 

steeds bereidwillig ledereen van dienst te zijn. 
Er Is In Baarle zeker geen bekender en populair
der figuur dan Janus Gullckx en het zal dan ook 
ledereen spJjten 's morgens en 's avonds Janus 
niet meer te zien verschijnen met de post. Mogen 
hem nog ve~e jaren gegeven worden om van zijn 
welverdiende rust te genieten. 

Koopt uwe meubelen bij C. van Gooi dan bent U 
goedkoop en goed gesteld. 

Ruime keus van KlnlferwagenJ en goedkoop. 
~i. 

C. van Gooi 
Kapelstraat Baarle. 

0NIDERWljS. 

Met ingang van 1 October 1936 is aan de ge

meenteschool va·il lBaerle-Hertog benoemd als 

Hoofd der School de heer Jos Slocker s, voorheen 
altl onderwijzer werkzaam aan dezelfde school. 

ln ~e on~slane vacature van onderwijzer is be
no md de heer René Somers uit Merxplas. 
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Kruideniers• en Gr\lttersw<tren, 
Wijnen en Likeuren, Parfumerie, 
Bonbons, Suikerwerken, Chocola· 
de, Tab.lr, Sigaren en Slg<tretten . 

Alles aan seherp c:one\lrl"eerende 

pr&J-n. 
Beleefd aanbevelend, 

h. van GINHOVEN 
loos\erstr. 49 Baarte-Hertog 

Gelegenheid tot inscharen van vee 
bij ALF. VINGKX 

Oosteneind, Baarle. 

EVEN LACHEN. 
Zijn laatste wensch. 

Johnny werd veroordeeld tot den electrischen 

stoel. 
Heeft de veroordeelde nog een laatsten wensch 

vroeg de rechter. 
Ja, antwoordde de boef, of u bij de terechtstel

ling ook mijn hand wil vasthouden? 

o-o 
Het goede Inzicht. 
Bij den juwelier: Wil u den verlovingsring 

terugnemen'? 
Past h!j de bruid,niet? 
jawel, de ring wel, maar Ik pas niet bij de 

bruid. 

o-o 
Goede detiniUe. 
Wat Is eigenlijk wind'? vroeg de meester. 
Wind ts lucht, die haast hee(t, antwoordde de 

jongen. , 



BAARLE-NASSAU. 

KEURING VAN TREKHONDEN. 

Burgemeester en Wethouders van Baanlt·Nas
sau brengen onder de aand~cht van belangheb· 
benden, dateene algemeene keuring van trokho.n- 1 

den en hondenkarren zal wordèn gehouden. 
De houders van trekhonden ih de gemeente 

_worden bij deze opgeroepen hun trekhonden met 
de kar of karren, waarvóór of waaronder de hon
den al_~> trekdier worden gebruikt, en het twlg, op 
Dinsdag 24 Maart a.s. des voormitldaga 11 uttt 
aan de keuring of herkeuring te doen onderwer
pen vóór het Gemeentehuis. 

Het Is verboden een h~Ad ale tl'ekbo!lld en een 
voertuig als hoRdekar te gebr.e1ket~, ~en zij <!e hond 
en de kar doo~ ot vanwege del'! h0ud&r zijn ondier
worpen aan een iaai!Stelijk- ultgescl'l.revel'l keu
ring of herkeuring, en daa-rbij voor gei:J11Ul·k: on
derscheidenlijk als trekhond en hondeltar ge
schikt verklaard. 

Baarle Nassau. 5 Maart 19'36. 
li!urgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris, De Hurgemeesttlr, 
H. van GompeL H. J. M. Ho,fland. 

,.Het Lekkerbekje" 
Het aangewezen adres voor alle 

soorten fljnge bak groot en klein. 
diverse soorten koekjes en bonbons. 
alsmede luxe broodjes krentenbrood 
enz. 

Beleefd aanbevelend. 

A. van TILBURG.LaurijsseD 

GEVONDEN VOORWERPEN. 

Bij den gemeente-veldwachter ? . van Steenis 

alhier zijn als gevonden voorwerp gedeponeerd 
een duimstok. 

UIT DE HAND TE KOOP 
Een rijtuig op veeren 

in goeden staat bij 

JAN VOET, Zondereijgen. 

GEVONDEN VOORWERPEN. 

Gevonden : Rozenkrans. Inlichtingen bij den 
Gem. Veldwachter. 

FONDSEN DER. MEEST BEGAAFDEN. 

De aanvragen tot het bekomen eener studie
beurs op de Arrondissemenhtsfondsen der Meest 
Begaafden moeten voor 15 Maart a ,s. gezonden 
worden aan den Heer Gouverneur der provincie. 

Zij moeten uitgun van de ouders of voogden 
der kinderen en tevens de studiên vermelden 
welke de kandidaat zinnens is te volgen en ver
gezeld zijn van de volgende stukken : 

1. Uittreksel van den geboorteakt (ongezegeld) 
2. Bewijs van goed gedrag (ongezegeld) 
3. Studiebewijzen van de drie laatste jaren ; 
4. Afschrift van het gezondheidsboekje: 
De tegenwoordige beursgenieters moete ge ene 

nieuwe aanvraag Inzenden voor het voortzetten 

der beurs. 
Baerle-Hertog 13 Febru. 1936. 

De Secretaris, 
Jos. Schurmans. 

De Burgemeester, 
Dr. A. Govaerts. 

DAMES weest verstandig, en koop geen duren hoed. 

BU PAUWKEI 
Specialiteit In Regenmantels 
Wij hebben regenmantels en jassen tn 
alle all e maten, kleuren en prijzen 
Kiaden:c:ge.aj._ vat~af 

De Concurrent WED. A. BRUURS~VERHOEVEN. 

Ir& H-f 2.70 
Damearege.amat~tda vanaf 

frs. 90-f S.iO 
Hurc:aregeujauen vanaf 

fra. 100-f 6.
Rulme sorteerfng lederen heerenja.ssen. 

Beneden alte concurrentie. 

Echtgen CORNELISSEN I 
MOI.EHSTRAAT, BAARLE 
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Activiteitenkalender 2013 
Januari Mei 08 Onder voorbehoud Open 
06 Nieuwjaarsbijeenkomst in de 05 Open huis in het Heemhuis Monumentendag 'Best Of". 

aula van het Cultureel Gen- van 10.30 tot 12.30 uur. 14 Viering van het 125 jarig 
trum. Aanvang 10.30 uur. 11 Bezoek aan de tuin van bestaan van Kruisboogvereni-
Deze zondag is er geen open Janus Olislaegers: bloeiende ging St. Joris in Castel re. Da-
huis in het Heemhuis. azalea's. turn nog onder voorbehoud. 

22 Lezing "Niets nieuws onder 25 Fietstocht naar Erfgoeddepot 21 Fietstocht naar en langs 
de zon" over normen en in Riel. kapelletjes in de omgeving 
waarden in de late Mid- van Weelde/PoppeL 
deleeuwen door Sirnon van Juni 
Wetten. Plaats: aula van het 02 Open huis in het Heemhuis Oktober 
Cultureel Centrum. Aanvang van 10.30 tot 12.30 uur. 06 Open huis in het Heemhuis 
19.30 uur 08 Bezoek aan de tuin van Janus van 10.30 tot 12.30 uur. 

Olislaegers: bloeiende irissen. 13 Presentatie cursusboek W.O.!. 
Februari 22 Heemreis naar Waalwijk en en optreden van de West-
03 Open huis in het Heemhuis Poedemi jen. Vlaamse folkgroep Folgazán 

van 10.30 tot 12.30 uur. 29 Deelname aan de Midzomer- met het programma "De 
19 Brabantse muziekavond in de nachtfare. Groote Oorlog van de Kleine 

aula van het Cultureel Gen- Belg". Plaats: aula van het 
trum. Aanvang 19.30 uur. Juli Cultureel Centrum. 

26 Ontvangst en informatiever- 07 Open huis in het Heemhuis 19 Wandeling in het kader van 
strekking aan nieuwe leden van 10.30 tot 12.30 uur. de 'Dag van de Trage Weg'. 
die zich in 2012 hebben aan- 12 Lokale Heemdag. Aanvang 26 Lange Herfstwandeling. Ver-
gemeld. Plaats: Heemhuis; 12.00 uur in de aula van het trek om 09.00 uur aan het 
aanvang 19.30 uur. Cultureel Centrum. Heemhuis. 

21 Bezoek aan Edelhertenboer- 15-22 Cursus W.O.I. in 
Maart derij 'de Zonhoeve' in Tilburg. Cultureel Centrum. 
03 Open huis in het Heemhuis 25 Avondwandeling. Vertrek om 

van 10.30 tot 12.30 uur. 19.00 uur aan het Heem- November 
19 Algemene ledenvergadering huis. 03 Open huis in het Heemhuis 

in de aula van het Cultureel van l 0.30 tot 12.30 uur. 
Centrum. Aanvang 19.30 Augustus 5-12-19-26 Cursus W.O.I. in 
uur. Na afloop heemquiz. 04 Open huis in het Heemhuis Cultureel Centrum. 

24 Vroege vogeltocht Vertrek om van 10.30 tot 12.30 uur. 28 Aanbieding van de 'Roggerent-
08.00 uur vanaf het Heem- Tevens bezoek aan de tuin jes 2013' aan het gemeente-
huis. van Janus Olislaegers: bestuur van Baarle-Nassau. 

bloeiende daglelies. 
April 20 Bern a rd usvoetbedevaart naar December 
07 Open huis in het Heemhuis Ulicoten. Vertrek 17.30 uur 01 Open huis in het Heemhuis 

van 10.30 tot 12.30 uur. vanaf het Heemhuis. van 10.30 tot 12.30 uur. 
21 Vroege voorjaarsbloemen- 17 Kerstviering vanaf 19.30 uur 

wandeltocht bij het Merkske. September in de aula van het Cultureel 
Vertrek 0900 uur aan het 01 Open huis in het Heemhuis Centrum. 
Heemhuis. van 10.30 tot 12.30 uur 28 Winterwandeling. Vertrek om 

22-23-25 Vredesdagen. met presentatie van de 27• 09.00 uur vanaf het Heem-
Heem kalender. huis. 
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n u 
HANEVEER • J:o n we rin g • Ro lluik e n 

Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren 

Aannemingswerken - schrijnwerkerij 

Haneveer b.v.b.a. 
Wiekenweg 15 Baarle Hertog T: 0032-014-690000 

MUSEUM VERGANEGLORIE 
Turnhoutseweg 1 OA • 2387 • Baarie-Hertog • T: 014-699832 

Maatwerk 
I I 

Aanleg en onderhoud van tuinen elke cliënt 
Binnen- en buitenhuis 

schilderwerk 

Klussen in en om het huis 

www.robvis.nl 

+31 (0)6 11 287 280 



In het grensgebied van Nederland en België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em . de Jong : 

specialist in drukwerk voor de retail. Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke drukwerkspecialisten van Europa . Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

klein en groot formaat, rotatie-offset: heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u 

alles onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 
Visweg 8 
Postbus B 
www.em dejong.n l 

5111 HJ Baarle -Nassau : 088·6655555 
51 10 AA Baa rle-Nassau Fax 0 13-5079 100 
drukkerij@emdejong.n l 1 1 0 14 - 690324 
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